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Technische dienst

Diensthoofd TD

technischedienst@kortenaken.be

Onderwerp:

Bouwverlof 2021

Beste bewoner

Momenteel is aannemer DCA bezig met de effectieve rioleringswerken in fase 1 (zone tussen
de rotonde en de Groenstraat/Hollestraat) van de aanleg van “Verbindingsriolering Velpe”. In
de andere straten werden reeds voorbereidingen getroffen door de nutsmaatschappijen. Uw
woning bevindt zich in de buurt van deze werken en daarom wensen we u op de hoogte te
houden.

Het bouwverlof start binnenkort en we willen u op de hoogte houden van het verdere verloop
van de werken. De werken vorderen goed en de nieuwe riolering in fase 1 van de werken zal
tegen het bouwverlof bijna volledig zijn aangelegd. Dit betekent ook dat de omleidingsroutes
die momenteel in voege zijn, van kracht blijven tijdens en na het bouwverlof. Bijkomend zullen
schoollijnen 561 en 565 van De Lijn vanaf 1 september ook een omleiding moeten volgen
omdat het kruispunt Heerbaan x Groenstraat x Hollestraat niet meer toegankelijk zal zijn.
Hieronder vindt u de aangepaste lijnvoering voor schoollijnen 561 en 565 (de bussen van lijn
391 blijven het huidige traject volgen). Deze info is ook terug te vinden op de haltepalen en op
www.delijn.be.

Lijn 561 vanaf 1/9

Lijn 565 vanaf 1/9

Ter herinnering – en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer)
– vindt u hieronder nogmaals de vooropgestelde planning van de effectieve rioleringswerken.

Tot slot willen we ons nog verontschuldigen voor de hinder tijdens de voorbereidende fase.
Overal waar er wordt gewerkt, is er hinder en is er bij droogte stof en bij aanhoudende regen
modder. De aannemers trachten dit echter zo veel als mogelijk te vermijden en nemen hiervoor
preventieve maatregelen maar soms loopt het toch nog fout. Zo zijn er tijdens de werken ook
enkele keren zaken overgetrokken en heeft u als bewoner een tijdje zonder water, elektriciteit
of internet gezeten. Dit is uiteraard zeer vervelend.

Meer informatie?
•
•

•
•

Inschrijven op nieuwsbrief van Aquafin: www.aquafin.be/particulieren/waar-werkenwe/21058
https://www.kortenaken.be/wonen-omgeving/mobiliteit-werken/openbare-werken/
of scan de QR-code
Contactcenter van Aquafin: contact@aquafin.be of 03 450 45 45.
Technische dienst Kortenaken: zie briefhoofding
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