Fietsenstalling verhuist naar dakplaat ondergrondse parking
Nu de dakplaat van de ondergrondse parking
helemaal dicht ligt, verhuist de aannemer steeds
meer van de tijdelijke (auto)parking naar de dakplaat. Sinds begin mei kan je nu ook je fiets naast
de werfkeet op de dakplaat stallen. Fietsen staan
er veilig en overdekt, daarbij moet je nu een pak
minder wandelen naar de achteringang van het
station.

Nieuwsbrief mei 2017: GROOT WERFBEZOEK V

Zoals je op de foto ziet, is het pad tussen de
Centrale Werkplaatsen en de dakplaat redelijk
smal. Zowel voetgangers als fietsers moeten op
het pad. We vragen iedereen voorzichtig te zijn
en de fietsers bij grote drukte (spitsuren) af te
stappen.

De nieuwe stationsmaquette
staat in het Infopunt
Na omzwervingen in het station van Mechelen en het huis van de Mechelaar, staat de
nieuwe stationsmaquette zeker tot november
‘17 in het Infopunt in de Consciencestraat 1b.
Geen tijd om even binnen te springen? Bekijk
dan het filmpje van de maquette op onze
online communicatiekanalen.

v.u.: Burgemeester Bart Somers, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Toekomstig nachtzicht op de Fietspuzzel en Tangent

Wandel jij op 11 juni
door de hele Tangent?

zondag

11
juni

rondleiding 1€ met gids
op een unieke werflocatie
duurt 2u
start Douaneplein

verplicht inschrijven
via onze online kanalen
minimumleeftijd 10 jaar
stevige schoenen verreist

Voor een vijfde keer op rij krijgen geïnteresseerden de unieke kans om voor
slechts 1€ ‘De Werf van de Eeuw’ te bezoeken. Met het succesvolle programma
dat de stadsgidsen aanbieden aan groepen, kan je enkel langsheen de werf.
Maar op zondag 11 juni kan je uitzonderlijk het drie kilometer lange
traject van de Tangent afleggen, inclusief tunnel.
HOE INSCHRIJVEN?
Op www.mecheleninbeweging.be vind je een online inschrijvingsformulier

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

WAAR START/EINDIGT HET WERFBEZOEK?
We starten aan werfzone Douane aan het Douaneplein. Een gids neemt je mee tot aan de Jubellaan.
Op deze locatie is er een schuttledienst terug tot aan het Douaneplein. Door deze extra dient kost
het werfbezoek dit keer één euro, te betalen bij de start van het werfbezoek.
WANNEER?
Geef in het inschrijvingsformulier aan of je in de voor- of namiddag wil komen. Omwille van de massale belangstelling bij de vorige edities, werken we dit ook dit keer met een loting. Iedereen krijgt tot
en met zondag 28 mei om zich in te schrijven. Nadien worden er uit alle inschrijvingen 700 gelukkigen geloot. Om zoveel mogelijk verschillende mensen de kans te geven de werf te bezoeken, laten
we per adres maximum 4 inschrijvingen toe.

PARCOURS GROOT WERFBEZOEK V: drie kilometer Tangent en een stuk ondergrondse parking
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v.u.: Burgemeester Bart Somers, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
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