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Mechelen

stevent
soverlast

Steven Moeyersoms in de Tenderstraat. ¡orocH
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Aannemet werkt
¡pdewerf Arenaal:

Douaneplein beginnen
de werken aan de
wisselsen de sporen.
Omdat er alleen kan,gewerkt
worden urannêer er- geen

treinen riideO wordt de buurt
vooraltijdens het weekend en
's nachts geconfionteerd met

trillingen en gehridsoverlast.
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"Thssen het Douaneplein en de
Leuvensesteenweg worden de wis--

sels en de sporen herlegd", legt
woordvoerder van Mechelen in Beweging RudyVan Camp uit. "Ook
worden hei- en steunpalen in de
grond aangebracht en wordt aan de
bovenleiding gewerk."
Omdat het spoorverkeer prioriteit
heeft, worden die bezigheden uitge-
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nachts en tiidens weekends aan sporen

voerd wannéêrde treinen kunnen

trissen
geg de

Nachtrust
Nog tot de bourw¡akantie wordt
er elkweekend gewerkt, met overlast voor de buurt tot gevolg. 'Vooral op de Zandpoortvest, in de Wagonstraat en de Tenderstraat zal' dat
voelbaar zijn. De aannemer moet er
geluid- entrillingswerende maatregelen treffen, maaralle last uitsluiteq is nietmogelijlC', zegtVanCamp.
StevenMoeyersoms (3 7) woontin
de Tenderstraat met de neus op de
sporen. "Wewerden met eenbrief op

Tlideru de voor- maanden hard werd gewerkt in het
bereiding werd er ook al's nachts kader van Mechelen in.Beweging.
gewerkt, maar die hinder bleeJ be- "De bekisters beginnen'soms ãl om
perkt. Er was wat meer licht en.er 5. 30u, waardoor de nachtrustwordt
de hoogæ gebracht.

werd meer overenweer gereden. We

Bij overlastwordtaangeraden het

infopuntte contacteren. "Of de politie. Alvragenwe begrip voor de last
die werkzaamheden met zich meebrengen", zegt schepenvan Openbare werken Bart De Nijn (N-VA).

Werkenvanaf 6u
Wie al wel met hinder werd geconfronteerd, is Luc Goval (52) in
de Stenenmolenstraat, een anders
wij rustige buur¡ waar de voorb[ie
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onderbroken. Rond 6uvolgen dan de
vrachtwagens met grondof beto¡t."
Goval stuurde zijn grieven al enkel
keren naar het infopunt. "Het blijft
dan even rustig tot 6u, maar na enkele dagenherbegint alles. Deramen

sluitenhelptniet."
Daarom raadt hij bewoners aan

zich correctte informeren. "Want de

vðrantwoordelijkenweten soms zell
nieteenswat magenwatnietkan. Zo
werd eerstde indrukgewelt dat er
magworden gewerktvanaf 7u. Maar

datwerdaangepasttot6u."
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