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Voorbereidende werken herinrichting Krijgsbaan in juni
van start
Beste bewoner, handelaar
De reeds lange tijd aangekondigde herinrichting van de Krijgsbaan gaat binnenkort
van start. Met deze brief willen we u op de hoogte brengen van de eerste planning
van de werken en een infomarkt over de werken aankondigen.

Nutswerken vanaf begin juni
De nutsmaatschappijen onder leiding van Fluvius, vernieuwen vanaf juni de kabels
en leidingen voor gas, elektriciteit, water en telecom. Ze werken eerst aan de
zuidkant (kant even huisnummers), vanaf het kruispunt met de Heirbaan tot aan de
brug over de spoorweg en gaan dan naar de overkant vanaf de brug terug richting
de Heirbaan. Vervolgens is de zone vanaf de spoorweg richting de Eggestraat aan
de beurt. Hier wordt er enkel aan de kant van de woningen gewerkt. De werken
gebeuren voornamelijk in het voetpad. Het verkeer op de Krijgsbaan kan in beide
richtingen blijven doorrijden, maar moet wel rekening houden met een versmalde
doorgang ter hoogte van de werfzone. Alle woningen blijven bereikbaar via
corridors en loopbruggetjes.
Momenteel worden de laatste details van de planning uitgewerkt en de nodige
vergunningen aangevraagd, zodat de nutswerken kunnen starten op 3 juni. De
voortgang van deze werken is grotendeels afhankelijk van wat men in de
ondergrond tegenkomt, maar het is wel de bedoeling om het grootste deel van
deze werken afgerond te hebben voor de start van het bouwverlof op 12 juli.

Werken aan de weg vanaf augustus
Na het bouwverlof, vanaf 12 augustus, kan dan de eigenlijke herinrichting starten,
met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe wegopbouw van
gevel tot gevel. Deze werken zijn opgedeeld in 4 grote fases en duren in totaal
ongeveer 9 maanden:
1)
2)
3)
4)

Kruispunt Heirbaan
Krijgsbaan tussen Heirbaan en Fortstraat
Kruispunt Fortstraat en Krijgsbaan tussen Fortstraat en Eggestraat
Aanbrengen definitieve asfaltlaag in de volledige projectzone

Zie ook faseringsplan op achterzijde.

De aanpak van deze werken wordt nog volop verfijnd. Eens hierover meer zekerheid is informeren we u.

We houden u op de hoogte
Deze brief is een eerste aankondiging van de werken. In de loop van de volgende weken voor de start van
de nutswerken ontvangt u van Fluvius een brief met meer informatie over het exacte verloop van de
nutswerken en de impact voor u als omwonende en/of handelaar.
Op 27 juni organiseren het Agentschap Wegen en Verkeer en lokaal bestuur Mortsel nog een infomoment
over de riolerings- en wegenwerken die in augustus starten. Een uitnodiging hiervoor volgt later maar kruis
deze datum alvast aan in uw agenda!
Op www.wegenenverkeer.be/mortsel vindt u nu al de meest recente informatie over het project. Hier kan
u zich ook inschrijven op de nieuwsbrief over de werken. Zo krijgt u het laatste nieuws steeds in uw
mailbox.
Heeft u ondertussen al vragen? Dan kan u terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur door te mailen naar
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of te bellen op 0468 03 53 84.
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