
Beste bewoner, bezoeker
In de omgeving van het ziekenhuis en het Sociaal Huis vinden wegenwerken 
plaats vanaf februari. Het eerste deel van de werken, ‘Laar fase 2’, werd 
in 2006-2007 succesvol uitgevoerd. Het tweede deel, ‘Laar fase 2’, gaat in  
februari van start. Archeologen hebben de opgravingen al uitgevoerd en  
begin februari leverden de nutsmaatschappijen het voorbereidende werk. 
De werken verlopen in drie fases. De bereikbaarheid van het gebied rond 
de werken en de parkings wordt tijdens elke fase gegarandeerd door een 
duidelijke signalisatie en eventuele omleidingen. 

Waarom wordt er gewerkt?
yy De waterhuishouding zal verbeterd worden door een bufferbek-
ken. Dit bufferbekken zorgt ervoor dat er geen wateroverlast is 
na een zware regenval. 

yy Een gescheiden rioleringsstelsel moet regen- en afvalwater uit 
elkaar houden. Dat komt het milieu ten goede. 

yy Het ziekenhuis en Sociaal Huis krijgen een tweede ontsluiting 
via de nieuwe verbindingsweg tussen J.B. Stessensstraat en 
Eikenvelden. 

yy De toegangen naar de parkings worden heringericht.

yy Eikenvelden en Laar krijgen een nieuwe asfaltverharding. 

Huisvuilophaling
De huisvuilophalingen zullen tijdens de werken plaatsvinden op de data zoals 
voorzien op de kalender van de huisvuilophalingen. Indien de vuilniswagen 
niet tot aan de deur kan komen, zullen de vuilnisbakken door de aannemer 
verzameld worden. Er is dus geen hinder voor de huisvuilophaling. 
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Fase 1: Zone eikevelden tot Dornik

Plan eerste fase

 
Riolerings- en wegeniswerken in zone Eikenvelden - Dornik

Van 24/2/2014 tot 25/5/2014

yy Parkings van ziekenhuis AZ 1 en AZ 2 en Sociaal Huis bereik-
baar via Gasthuisstraat

yy Parking sportpark bereikbaar via Eikenvelden en Laar

yy Tijdelijk gewijzigde in- en uitritten van parkeerterreinen zijn  
duidelijk aangegeven
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Fase 2: zone Dornik tot Gasthuisstraat

Plan tweede fase

Riolerings- en wegeniswerken in J.B. Stessensstraat 
zone Dornik en Gasthuisstraat

Van 25/5/2014 tot 1/9/2014

yy Parkeerverbod in J.B. Stessensstraat

yy Enkelrichting verkeer van Gasthuisstraat tot Dornik

yy Dubbelrichting verkeer van Dornik tot Eikevelden 

yy Parking AZ 1 afgesloten 

yy Parking AZ 2 en parking van Sociaal Huis bereikbaar via 
Eikevelden

yy Parking sportpark bereikbaar via Eikevelden en Laar

yy Tijdelijk gewijzigde in- en uitritten van de parkeerterreinen zijn 
duidelijk aangegeven 
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Fase 3: zone Laar en eikevelden

Plan derde fase

 
Nieuw asfalt in Laar en Eikevelden

Vanaf augustus 2014

yy Aanleg verkeersplateau op kruispunt met nieuwe weg en toe-
gangsweg naar het sportpark

yy Parking sportpark mogelijk afgesloten

yy Parking AZ 1 vlot bereikbaar via J.B. Stessensstraat

yy Parking AZ 2 en parking Sociaal Huis vlot bereikbaar via 
de nieuwe verbindingsweg tussen J.B. Stessensstraat en 
Eikenvelden

meer info
infocel technische dienst | 014 56 62 50 | infocel.td@geel.be
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