Nieuwsbrief Werken
Ambroossteenweg

Update 01
Vanaf 15 oktober 2018 start de eerste fase van de wegen- en rioleringswerken in de
Ambroossteenweg. Er wordt riolering geplaatst vanaf het Steppeke tot de Vinkestraat
(zwarte lijn). In deze zone zullen de woningen tijdens de werkuren (van 06.30 u tot
+/- 16.30 u) niet bereikbaar zijn met de wagen. Vanaf de Vinkestraat tot Molenheide
worden de ondergrondse nutsleidingen aangepast (gele lijn). In deze zone blijven de
woningen bereikbaar met de wagen. De eerste fase zal ongeveer een maand duren.

Hieronder de verzamelpunten voor de huisvuilophaling gedurende we werken:
- Kruispunt Vinkestraat / Ambroossteenweg
- Kruispunt Europalaan / Ambroossteenweg
- Kruispunt Vijverlaan / Ambroossteenweg
- Kruispunt Wielendreef / Ambroossteenweg

Projectzone
Door de gemeente Zemst worden er wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in de
Ambroossteenweg.
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Ontwerp
-

Aandacht voor groen in de straat.
Vernieuwen van de rijweg in asfalt.
Versmallen van de rijweg in functie van de snelheid.
Herinrichting van het kruispunt Ambroossteenweg / Steppeke.
Aanleg van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur: vrij liggende fietspaden in
rood asfalt.
Saneren van de riolering.

Een doorsnede van de nieuwe weginrichting.

Fasering van de wegen- en rioleringswerken
De eigenlijke wegen- en rioleringswerken starten 2de helft van oktober. De gemeente
Zemst voorziet een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel zodat regenwater en
afvalwater gescheiden kunnen worden afgevoerd.
Fase 1: start half oktober 2018.
- Plaatsen van de leidingen voor regen- en afvalwater van het Steppeke tot de
Vinkestraat.
- Aanpassen van de nutsleidingen van de Vinkestraat tot Molenheide.
Fase 2: start half november 2018.
- Plaatsen van de leidingen voor regen- en afvalwater van de Vinkestraat tot
Boomgaardestraat.
- Aanpassen van de nutsleidingen van het Steppeke tot de Vinkestraat.
Fase 3: van maart 2019 tot september 2019.
- Afwerken van het wegdek van het Steppeke tot Molenheide.

Infomoment
Voor dit project zijn er twee informatiemomenten geweest. Eén op 30 september 2015
en één op 18 september 2018.
De presentaties van deze infomomenten kan je hier terug vinden:
https://www.zemst.be/nl/content/1768/wegenis-en-rioleringswerken-ambroossteenweguitvoering-voorzien-oktober-2018.html

Omleidingsplannen
Tijdens de werken wordt het verkeer omgeleid. Je vindt deze omleidingsplannen in de
bijlage en op onderstaande link.
https://www.zemst.be/nl/content/1768/wegenis-en-rioleringswerken-ambroossteenweguitvoering-voorzien-oktober-2018.html
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Nieuwsbrief
Wil je geïnformeerd blijven over de vorderingen van de werken?
Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief.
https://www.zemst.be/nl/content/1768/wegenis-en-rioleringswerken-ambroossteenweguitvoering-voorzien-oktober-2018.html

Informatie
-

Informatie werken: https://www.zemst.be
Informatie afkoppelingen: www.vlario.be

Contact
-

Gemeente Zemst
infrastructuur@zemst.be
015 62 71 37

Aannemer AGBb – praktisch i.v.m. werken en hinder
-

info@agbb.be
014 68 90 60

Nutsmaatschappijen
-

Eandis
Storingen: tel. 078 35 35 00
Gasreuk: tel. 0800 65 065

-

De Watergroep
Storingen: tel. 02 238 96 99

-

Proximus - Belgacom
Storingen: tel. 0800 22 800 (telefoon)
tel. 0800 22 312 (ADSL)

-

Telenet
Storingen: tel. 015 66 66 66
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