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Bericht aan de buurtbewoners van het Sint-Agathavoorplein 

Geachte mevrouw, geachte heer,            Sint-Agatha-Berchem, 25/01/2017 

Momenteel ondervindt u in het kader van de herinrichtingswerken van het Voorplein en van de onmiddellijke 

omgeving hinder en ongemak. Het College van Burgemeester en Schepenen wenst eraan te herinneren dat 

alles in het werk wordt gesteld opdat de hinder als gevolg van deze werken maximaal wordt ingeperkt. Bij 

dezen geven we nog eens het overzicht van het verloop van de verschillende fases: Fase 1 – van 16/1 tot 14/2 – 

Grand-Halleuxstraat, ter hoogte van de ingang van de kerk en Kerkstraat (tussen de Grand-Halleuxstraat en het 

Schweitzerplein); 

Fase 2 – van 9/2 tot 10/3 – Dr. Ch. Leemansstraat en achteraan de kerk; 

Fase 3 – van 6/3 tot 5/4 – Kerkstraat (tussen de Grand-Halleuxstraat en de Kortestraat) en begin Kortestraat; 

Fase 4 – van 17/3 tot 5/4 – afronding van de verschillende fases met het plaatsen van het stadsmeubilair en 

uitwerken van de perken.  

Ook de vernieuwing van de privé-aansluitingen voor elektriciteit worden in het kader van de lopende werken 

gecoördineerd. 

Momenteel, en echt heel beperkt in de tijd, kunt u op bepaalde momenten extra hinder ondervinden; 

inzonderheid tijdens het uitvoeren van de graafwerken en het plaatsen van de loopbruggen naar de woningen 

en de handelszaken. We zien erop toe dat die periode zo kort mogelijk wordt gehouden zodat uw woning of 

handelszaak zo snel mogelijk in alle veiligheid bereikbaar is. 

Bovendien herinneren we eraan dat de buurtbewoners van de bouwplaatszone, die eigenaar zijn van een 

wagen en geen parkeerkaart hebben voor de blauwe zone, gratis een dergelijke kaart kunnen aanvragen via 

het Parkeeragentschap Parking-Brussels die een permanentie organiseert in het Huis van Participatie aan de 

Gentsesteenweg 1228 op donderdag van 14.00 tot 19.00 uur. U kunt die permanentie ook bereiken over 

telefoon op het gratis nummer 0800/35 678 of via e-mail op volgend adres: info@parking.brussels. 

Bovendien, en ten uitzonderlijke titel, wordt tevens aan de eigenaars van een handelszaak in de 

bouwplaatszone voor de duur van de werken aan het Voorplein een gratis parkeerkaart afgeleverd a rato van 

een kaart per handelszaak. Daartoe neemt een medewerker van de gemeente eerstdaags contact op met de 

verschillende betrokken handelaars. 

Wat het ophalen van de vuilniszakken betreft, werd het Agentschap Net Brussel in kennis gesteld van de 

werken. Tijdens de werken wordt de buurtbewoners gevraagd hun vuilniszakken buiten de bouwplaatszone 

(volgens de voormelde fases) te plaatsen langs de dichtst bijgelegen straten waartoe de voertuigen van Net 

Brussel toegang hebben. 

Met eventuele vragen en problemen rond de bouwplaatssite kunt u steeds terecht bij de dienst Openbare 

Werken via telefoon op het nummer 02/563.09.18 of via e-mail op volgend adres: help.ow@berchem.brussels. 

Met organisatieproblemen (verhuis, levering, etc.) neemt u best rechtstreeks contact op met de 

bouwplaatsleider die dagelijks ter plekke is. 

Wij danken u alvast voor uw begrip. 

Het College van Burgemeester en Schepenen 
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