Heraanleg Plantin en Moretuslei: Montensstraat morgen opnieuw
toegankelijk
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over
de voortgang van de nutswerken langs de Plantin en Moretuslei.

Stand van zaken nutswerken fase 1B
Deze week werden de nutsleidingen dwars onder de Montensstraat aangelegd. De straat was
daardoor een paar dagen afgesloten van de Plantin en Moretuslei. De werken zijn voorspoedig
verlopen, waardoor de Montensstraat morgen vrijgegeven kan worden en het verkeer de straat
weer in- en uit kan rijden vanaf de Plantin en Moretuslei.
De nutswerken gaan nu verder richting de Singel. Daardoor zullen de Betogingsstraat en de Eugeen
Joorsstraat afgesloten worden vanaf morgen tot 25 februari. We voorzien een plaatselijke
omleiding via de Montensstraat.
Op de Plantin en Moretuslei blijft ter hoogte van de werfzone één rijstrook afgesloten.

Veilig en vlot langs de werken, dat is een verantwoordelijkheid voor iedereen
De werken op de Plantin en Moretuslei zorgen, zeker tijdens de ochtendspits, voor heel wat
vertragingen tot op het op- en afrittencomplex Borgerhout.
Ook op de omleidingsweg voor fietsers is het wat drukker dan gewoonlijk. We raden iedereen aan
om alternatieven voor de auto te overwegen. Kijk op www.slimnaarantwerpen.be voor de beste
manier om op uw bestemming te geraken. Parkeer uw auto bijvoorbeeld op één van de
gratis Park+Rides en zet uw reis verder met bus of tram.
We willen alle weggebruikers, zowel automobilisten als fietsers, oproepen om de signalisatie te
respecteren en zich aan de verkeersregels te houden. Niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar
ook voor de veiligheid van onze werkmensen.





Wees hoffelijk en heb geduld.
Hou het kruispunt met de Singel vrij. Rij het kruispunt niet op als het geblokkeerd is, zodat
je dwarsverkeer niet hindert als zij groen krijgen.
Fietsen in de werfzone is niet toegelaten. Volg de fietsomleiding of stap af en ga te voet
met de fiets aan de hand verder als je bij een van de bedrijven of woningen in de werfzone
moet zijn.
In de straten van de fietsomleiding blijven de verkeersregels natuurlijk gewoon gelden. Dat
betekent dat je ook als fietser soms even moet wachten voor een kruispunt als het druk is.
Rij je met de auto door deze straten, geef fietsers dan zoveel mogelijk doorgang.

Blijf op de hoogte
Alle informatie over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei kan je steeds terugvinden op
www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.
Tijdens de nutswerken kan je met vragen hierover terecht bij dhr. Bjorn Bril, werfcoördinator bij
Eandis. De werfcoördinator is bereikbaar via mail op bjorn.bril@eandis.be of telefonisch via 078 35
35 34.
Zit je met andere vragen over het project? Contacteer dan het team van de
bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via
0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).

