
 

 

De nutswerken en de voorbereidende werken zijn achter de rug.  

Op 3 oktober is het zover: dan beginnen de grote werken!

WERKEN IN 8 FASES

De riolerings- en heraanlegwerken worden uitgevoerd in 8 fases. Op het plannetje hieronder 
worden 6 fases aangeduid. De vermelde datums zijn richtdatums. Afhankelijk van onder meer 
het weer, kunnen de fases uitlopen.

Fase 8 (19/6–01/09/2017) betreft de Groenendaalsesteenweg (tot aan de woonzorgsite).

In fase 2 wordt de buffer onder het Gemeenteplein gebouwd; met ‘fase 7’ zal verwezen 
worden naar de heraanleg en herinrichting van het volledige plein, verspreid over 
verschillende periodes.

Informatie en maatregelen bij wegenwerken

Minder Hinder

Samenstelling: Communicatiedienst, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart,  
tel. 02 658 28 48, info@hoeilaart.be - 27 september 2016

VRAGEN OF PROBLEMEN?
Aarzel niet om te bellen of te mailen:

Technische dienst
• Algemeen: tel. 02 658 28 70, technischedienst@hoeilaart.be
• Kris Lahaye, diensthoofd: gsm 0497 47 71 81, technischedienst@hoeilaart.be

Aannemer Van Hoeyveld
• Maxim Corten, werfleider: gsm 0491 39 48 26, maxim@vanhoeyveld.be

Afkoppelingsadvies Védébé
• Nils Vandenbroeck, afkoppelingsdeskundige: gsm 0471 60 69 04,  

info@vdb-studiebureau.be

Op de hoogte blijven?
• Download gratis de Hoeilaart-app: zoekwoord ‘Hoeilaart’ in de App Store en Google 

Play Store. Klik op ‘Gemeentediensten’ en kies onder ‘Notificatie-instellingen’ voor de 
berichten over ‘Werken Gemeenteplein’.

• Of abonneer je op het e-zine. Bezorg ons daarvoor uw e-mailadres via  
info@hoeilaart.be.

• Of volg op www.hoeilaart.be/werken-gemeenteplein
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GESCHEIDEN RIOLERING
Op het Gemeenteplein, in de M. Félicéstraat, de H. Caronstraat (tussen Gemeenteplein en kruispunt) en de 
Groenendaalsesteenweg (tot woonzorgsite) wordt de riolering gescheiden. 

Ook de huizen langs het traject zullen hun rioleringsafvoer ontdubbelen. De eigenaars worden hiervoor 
gecontacteerd door een afkoppelingsdeskundige, die samen met hen een voorstel zal uitwerken om de afvoer 
van hun hemelwater (dak, terras, …) en afvalwater (toilet, douche, …) te splitsen. Wie het voorstel van de 
afkoppelingsdeskundige aanvaardt, kan aanspraak maken op een financiële tussenkomst van de gemeente.

ANDERE NUTTIGE INFO
- De bewoners en handelaars in de werfzone kunnen hun huisvuil zoals gewoonlijk voor hun deur op de 

stoep zetten. Indien nodig, zal de aannemer hun afval naar een verzamelpunt brengen.
- De postbus en de lichtkrant op het Gemeenteplein worden buiten gebruik gesteld.
- De haltes van De Lijn worden verplaatst naar de kant van de Wereldwinkel (vanaf 3/10) en naar het 

Lindekeplein (vanaf 17/10).
- De markt wordt vanaf vrijdag 21 oktober tot eind februari verplaatst naar de M. Félicéstraat. Daarna 

zal de vrijdagmarkt plaatsvinden in de J.B. Charlierlaan, ter hoogte van de vijver. De nodige tijdelijke 
omleidingen worden voorzien.

Heraanleg Gemeenteplein:
start van de werken

Oktober 2016
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