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Nieuwsbrief maart 2014

toekomstbeeld Colomalaan
zicht richting vaart

INFORMEER JE OVER DE GROOTSTE MECHELSE WERF
De winter lijkt achter de rug en alle stationswerven draaien op volle toeren over
een lengte van 2,5 km. Om iedereen voldoende te informeren over mogelijke
hinder zet Mechelen in Beweging in op tal kanalen.
EEN BLIK IN DE TOEKOMST
Regelmatig spreken en schrijven we over ‘de tangent’, maar hoe zal deze nieuwe autoweg er juist
uitzien? Omdat één beeld soms meer zegt dan 1000 woorden, maakte het communicatieteam een
animatiefilm over de tangent. Zo kan je alvast eens virtueel door de tangent rijden. Sinds februari 2014
publiceren we maandelijks ook een werfoverzicht op de projectwebsite. Daarin kom je alles te weten
over de bedrijvigheid op de stationswerven.

De Tangent- animatiefilm

De Werf- februari ‘14

WAAR KAN JE HINDER MELDEN?
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De werken aan de stationsomgeving van Mechelen
hebben een niet te vermijden impact op de buurt,
op de gebruikers van het station en zijn omgeving,
op de verkeersstromen van en naar het station en
op het doorgaande verkeer in de buurt van het station.
Om de mogelijke overlast zo minimaal mogelijk te
houden, wordt een speciaal programma uitgewerkt
dat ‘Minder Hinder‘ heet. Het aanleggen van een
vervangparking, het verschuiven van bushaltes, het
bouwen van een voetgangersbrug, monitoring van
de verkeerscirculatie, het zijn allemaal ingrepen die
tot de mogelijkheden behoren. Al deze initiatieven
worden mee gecoördineerd en geadviseerd door
het ‘Minder Hinderteam’.

WAT DOET HET ‘MINDER HINDERTEAM’?
Het Minder Hinderteam bezoekt dagelijks de werfzones, omliggende straten, kruispunten en pleinen
om mogelijke pijnpunten vast te stellen * Ze behandelen zo snel mogelijk meldingen van reizigers
en omwonenden werfhinder. * Ze overleggen wekelijks met de projectverantwoordelijken om
knelpunten aan te pakken en hinder te beperken.
Wil jij hinder melden i.v.m. het stationsproject? Kom langs ons Infopunt
of via info@mecheleninbeweging.be of 0800 555 75 (gratis, tijdens kantooruren)

VRAAG EEN GROEPSPRESENTATIE AAN
Organisaties, scholen, bedrijven enz. kunnen steeds
een groepspresentatie aanvragen. Tijdens zo’n
sessie vertelt het communicatieteam aan de hand
van video’s, foto’s en de projectmaquette de details
van dit enorme project. We nemen dan ook alle tijd
om op jullie vragen te antwoorden. De presentaties
kunnen zowel op locatie als in ons Infopunt
doorgaan en zijn gratis.
Infopunt:
		

H. Consciencestraat 1B
2800 Mechelen

		
		
		

ma 11.00u - 13.00u
wo 12.00u - 15.00u
do 16.00u - 19.00u

T 0800 555 75 (gratis tijdens kantooruren)
E info@mecheleninbeweging.be
W www.mecheleninbeweging.be

