
Aan de bewoners van de Jozef Verhaegenstraat Datum 

27/10/2017 

Uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon – telefoon 

   dominiek.dilien@schoten.be 

inspraakambtenaar 

(03) 680 09 77 

Start werken 

 

Beste bewoner 

 

Binnenkort start de heraanleg van uw straat. Het gemeentebestuur en rioolbeheerder Rio-link 

investeren 400.000 euro (incl. btw) in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en het 

vernieuwen van de bovenbouw.  

 

Hoe zal de straat er binnenkort uitzien? 

De Jozef Verhaegenstraat krijgt een rijbaan in asfalt van 4,60 meter. Op een achttal plaatsen wordt 

de straat door middel van boomvakken versmald tot 3,60 meter. In deze boomvakken wordt sierkers 

aangeplant. Naast de rijbaan komt aan weerskanten een parkeerstrook van 2,00 meter breed en 

daarnaast een voetpad met een breedte van 1,50 meter. 

 

Duur van de werken 

Aannemer Boden start op dinsdag 14 november 2017. De totale uitvoeringstermijn is voorzien op 60 

werkdagen. Als alles volgens plan verloopt, is de straat dus helemaal vernieuwd tegen maart 2018. 

Tijdens de kerstvakantie wordt er niet gewerkt. 

 

Planning 

De aannemer start aan de zijde Toekomstlaan met de aanleg van de riolering en schuift geleidelijk 

op richting Boekenborglei. Om de aansluiting te maken in de Toekomstlaan wordt het kruispunt van 

de Toekomstlaan en Jozef Verhaegenstraat volledig afgesloten van 14 november tot 24 november 

2017, een omleiding wordt voorzien via de Pletterijstraat, Metropoolstraat en Jozef Cogelslei. 

 

Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden, zouden de rioleringswerken in de hele straat 

tegen de kerstvakantie klaar moeten zijn. Dan wordt er voorlopige steenslag aangebracht zodat u 

tijdens de kerstvakantie uw woning relatief makkelijk kunt bereiken. 

 

Na de kerstvakantie start dan de heraanleg van de bovenbouw: rijbaan, parkeerstroken, voetpaden,… 

 

Huisvuilophaling tijdens de werken 

Tijdens de werken kan de vuilniswagen niet door de straat rijden om het huisvuil aan huis op te 

pikken. De containers dienen dan dus aangeboden te worden aan de rand van de werfzone ter hoogte 



van de Boekenborglei of de Toekomstlaan. Mensen die minder goed te been zijn, mogen hiervoor 

hulp inroepen van de aannemer. 

 

Communicatie  

Stuur een mailtje naar inspraakambtenaar dominiek.dilien@schoten.be en meld u aan voor de 

Verhaegen-nieuwsbrief. Zo ontvangt u een bericht indien er belangrijk nieuws is over de werf of 

wanneer er wijzigingen optreden in de planning. Meer info, o.a. het grondplan en dwarsprofiel, vindt 

u op www.schoten.be/jozef-verhaegenstraat. 

 

Hinder 

We hopen dat de werken voorspoedig zullen verlopen en doen er samen met de aannemer alles aan 

om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Maar uiteraard kunnen werken van deze omvang niet 

uitgevoerd worden zonder hinder en overlast voor de bewoners. Daarvoor alvast onze welgemeende 

excuses. 

 

De wijk wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer. Uw woning zal wel steeds te voet bereikbaar 

blijven en laden en lossen aan de woning kan in principe ook zo goed als altijd. 

 

Om het verlies aan parkeerplaatsen te beperken, zal het parkeerverbod in de Jozef Cogelslei aan de 

zijde van het waterzuiveringsstation gedurende de werken opgeheven worden. Tijdens de laatste 

bewonersvergadering werd gesteld dat dit een gevaarlijke staat zou zijn voor wat betreft auto-

inbraken. Dit wordt sterk ontkend door de lokale politie. In de hele wijk Deuzeld noteerde men dit 

jaar één auto-inbraak (Plantijnlei) en één inbraakpoging (S. Meeuslei). Er is dus geen reden tot 

ongerustheid. 

 

We onderzoeken verder nog de mogelijkheid om tijdens de duur van de werken de straatverlichting 

in de Jozef Verhaegenstraat ’s nachts opnieuw aan te steken. 

 

 

Met vriendelijke groeten  

 

 

 

Rony Lejaeghere       Iefke Hendrickx 

secretaris wnd.        burgemeester dd. 

 

 

Nuttige contactgegevens: 

 

Aannemer Boden bvba 

Contactpersoon: Mark Peeters, (03)677 05 05, info@boden.be 

Rioleringswerken Rio-link  

Projectleider: Aart Luyten, (03)450 44 75, aart.luyten@aquafin.be  

Werftoezichter: Projectleider Rio-link: Aart Luyten, (03)450 44 75, aart.luyten@aquafin.be  

Technische dienst gemeentehuis 

Saskia Vercauteren, (03) 680 09 63, technischedienst@schoten.be  

Afvalophaling 

Gratis infolijn: (0800) 94 039 

Lokale politie:  
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(03)680 12 70, politie@schoten.be  

mailto:politie@schoten.be

