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Betreft: Rioleringswerken Tenboslaan-Molenstraat. Einde in zicht! 

 

Beste, 

 

We informeren u graag over de verdere planning van de werken in uw straat en uw 

buurt. 

 

DE WERKEN 

Van maandag 4 tot vrijdag 8 april 

Tenboslaan: de riooldeksels worden verhoogd in functie van de nog aan te 

brengen toplaag asfalt, de voetpaden worden afgewerkt en ter hoogte van 

huisnummer 26 wordt een dwarsrooster aangelegd. 

Molenstraat: de aannemer voert de grondoverschotten af van het stapelterrein. 

 

Van maandag 11 tot en met paasmaandag 18 april 

De aannemer heeft bouwverlof. 

 

Van dinsdag 19 tot vrijdag 22 april 

Molenstraat: tussen de Molenstraat en de IJse legt de aannemer een 

infiltratiegracht voor hemelwater aan. Intussen voert hij verder de 

grondoverschotten af van het stapelterrein. 

 

Van maandag 25 tot vrijdag 29 april 

Molenstraat: er wordt verder gewerkt aan het ophogen van de riooldeksels in 

functie van de aan te brengen toplaag asfalt. 

 

Van maandag 2 tot vrijdag 6 mei 

Tenboslaan en Molenstraat: de riooldeksels worden verder op de juiste hoogte 

gebracht. Op het einde van de week wordt de definitieve toplaag asfalt 

aangebracht.  

De aannemer zal u tijdig van de exacte asfalteringsdatum op de hoogte brengen. 
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HET VERKEER 

Van maandag 4 april 

Tenboslaan: door de plaatsing van een dwarsrooster ter hoogte van de woning 

nummer 26 is er geen doorgaand verkeer mogelijk richting Maleizen. 

De bewoners kunnen hun woningen bereiken langs weerszijden van dit 

obstakel, al blijft het oppassen omdat het dwarsrooster en de riooldeksels boven 

de funderingslaag asfalt uitsteken. 

 

Vanaf maandag 2 mei 

Molenstraat: geen doorgaand verkeer mogelijk in de werfzone.  

Plaatselijk verkeer wordt toegelaten maar dient op te passen voor de 

verhoogde riooldeksels. De bussen van De Lijn worden omgeleid. 

 

Donderdag en/of vrijdag 6 mei 

Molenstraat en Tenboslaan: afgesloten voor alle verkeer tijdens het 

asfalteren en het uitharden van de toplaag. De precieze afspraken hierover 

worden nog door de aannemer gecommuniceerd. 

 

Vanaf maandag 9 mei 

Het verkeer kan weer normaal verlopen. 

 

 

KEURING GESCHEIDEN WATERAFVOER 

Alle bewoners langs het traject van de rioleringswerken krijgen de komende weken 

een brief over de keuring van hun gescheiden waterafvoer.  

 

 

VRAGEN? PROBLEMEN? 

Dan kan u terecht in de werfkeet (hoek Molenstraat-Victor Marchandstraat) en mag 

u steeds rechtstreeks contact opnemen met de projectverantwoordelijke van 

Aquafin: Stefan Imbrechts, gsm 0498 922 775,  stefan.imbrechts@aquafin.be. 

U kan zich ook wenden tot de medewerkers van onze technische dienst 

(tel. 02 658 28 70, technischedienst@hoeilaart.be) die als tussenpersoon bij 

Aquafin kunnen optreden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

De algemeen directeur, 
 
 
 
 
 
       

Bram Wouters 

De burgemeester, 

 

 

 
 

Tim Vandenput 

 


