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Nieuwsbrief januari 2014

toekomstbeeld Colomalaan
zicht richting vaart

COLOMALAAN IN ‘BEWEGING’
Dankzij het zachte winterweer gaan de werken op de werfzone van de Colomalaan goed vooruit.
Weldra zal in het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging op de Colomalaan een nieuwe
verbinding voor riolering aangelegd worden. Dat kan alleen als deze belangrijke verbindingsweg
afgesloten wordt. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, werkt de aannemer tijdens twee
opeenvolgende weekends.

COLOMALAAN TIJDELIJK AFGESLOTEN VOOR GEMOTORISEERD VERKEER
De Colomalaan is een vrij drukke verbindingsbaan. Daarom moet deze klus
tijdens verkeersluwe momenten geklaard worden. Ook wil de aannemer de
hinder voor de school zoveel mogelijk
beperken. De werken zullen op twee
opeenvolgende weekends uitgevoerd
worden:
Vrijdag 31 januari vanaf 19.00u tot
maandag 3 februari om 06.00u
Vrijdag 7 februari vanaf 19.00u tot
maandag 10 februari om 06.00u.

OMLEIDING VOOR GEMOTORISEERD VERKEER
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De rioleringsbuizen die de Colomalaan dwarsen, liggen er erg diep, waardoor ook de werkput tot een
diepte van minstens 3,5m moet gaan. Omwille van veiligheidsredenen is het onmogelijk om autoverkeer rakelings langs dergelijke diepe putten te sturen. Daardoor ziet de aannemer zich verplicht de
rijbaan af te sluiten. Voetgangers en fietsers zullen wel steeds door kunnen.

Bijkomende moeilijkheid is de gelijktijdige heraanleg van de Tervuursesteenweg. Daardoor is het
gedeelte tussen Dennenstraat en Voetbalstraat ook al afgesloten voor alle autoverkeer. Om onnodig
verkeer zoveel mogelijk te vermijden, zullen op de Leuvensesteenweg waarschuwingsborden geplaatst worden, die de automobilisten aanzetten om via het Raghenoplein en de stadsvesten in de
richting van Brussel te rijden. Voor de omgekeerde route gebeurt net hetzelfde.

Infopunt: 		
			
			
			

A - H. Consciencestraat 1b, 2800 Mechelen
T - 0800 555 75 (gratis nummer, tijdens kantooruren)
E - info@mecheleninbeweging.be
W - www.mecheleninbeweging.be

Het stationsproject Mechelen in beweging zit ook op facebook!
Wil je de nieuwsbrieven graag digitaal ontvangen?
Schrijf je dan in via onze website www.mecheleninbeweging.be

