NUTTIGE INFO
Nutswerken Lauwestraat / Moeskroenstraat Rekkem
Geachte bewoner / handelaar,

Binnenkort starten er voorbereidende nutswerken met impact voor u.
Deze voorbereidende werken betreffen het aanleggen van nieuwe nutsleidingen en kaderen
in het rioleringsproject Lauwestraat – Moeskroenstraat te Rekkem waarbij volgend jaar de
volledige riolering en wegdek zal vernieuwd worden in de Lauwestraat vanop kruispunt met
de Fonteinstraat tot aan de Palingbeek in de Moeskroenstraat (vanaf kruispunt tot juist voor
Sint-Niklaasdreef).
Momenteel is de aanvang hiervan voorzien op maandag 21 september 2020
(onder voorbehoud van de weersomstandigheden).

CONCREET
Startperiode van de werken:
Maandag 21 september t.e.m. 9 oktober (onder voorbehoud voortgang) op Moeskroenstraat.
Aansluitend tot herfstvakantie in Lauwestraat tem kruispunt Fonteinstraat.
Locatie van de werken:
•
•

Gedeelte Moeskroenstraat, startende vanaf de Sint-Niklaasdreef tot voorbij kruispunt
Lauwestraat.
Gedeelte Lauwestraat, startende vanaf de Moeskroenstraat tot aan de Fonteinstraat.

Voor u in de Waterstraat en Vierwegenstraat:
We voorzien als omleiding voor plaatselijke bewoners het tijdelijk openstellen voor
personenvoertuigen van het brugje tussen de Waterstraat en de Vierwegenstraat. De
doorgang op de brug zal om veiligheidsredenen beperkt worden tot maximum 10 km/u op de
brug en breedte van maximaal 2,4 meter (met betonblokken). Ter hoogte van Wijk Ten Dale
zal ook al een maximale lengte van 10 meter opgelegd worden.
Vanaf huisnummer 136 in de Waterstraat zal er tevens éénrichtingsverkeer opgelegd worden
naar de Vierwegenstraat toe. Deze éénrichting loopt door tot voor huisnummer 20 in de
Vierwegenstraat. Tussenliggende inwoners gaan dus gevraagd worden om de lus af te rijden
en zullen niet bereikbaar zijn voor voertuigen zwaarder dan 1,5 ton.
Na de heropening van de Moeskroenstraat (gepland 9 oktober) zal de doorgang op de brug
opnieuw onderbroken worden want dan kan het verkeer langs andere omleidingen terug de
Moeskroenstraat vervoegen.

Afvalophaling tijdens de werken?
U mag uw afvalzakken, de avond voor de ophaaldag, buitenzetten aan een verzamelpunt:
- in de Waterstraat: geen wijzigingen
- in de Vierwegenstraat: vanaf huisnummer 20 naar voren brengen (ter hoogte van site
Remo). Deze zone zal afgebakend worden door de stadsdiensten. Graag uw afval plaatsen
in de zone zodat het verkeer niet bijkomend gehinderd wordt.
Verkeershinder:
- Algemene richtlijnen:
Gelieve de aanwijzingen / signalisatie van de aannemer ter plaatse te volgen.
Lokaal verkeer wordt toegelaten tot aan de werkzone.
- Wegomleggingen (plannen zijn beschikbaar op onze website):
•
•

Hoofdwegomlegging voor alle doorgaand verkeer: er wordt een wegomlegging
voorzien via de N32 / A19 / E403 / E17 / N58 / Dronckaertstraat.
Daarnaast worden er lokale wegomleggingen voorzien, enkel voor plaatselijk verkeer:
o In de Moeskroenstraat:
• komende van E17/Moeskroen naar de Lauwestraat: via de Elf
Novemberlaan - Fonteinstraat
• komende van Rekkem Kasteeldreef naar de Moeskroenstraat (richting
E17-Moeskroen): via de Sint-Niklaasdreef - Murissonstraat –
Kattestraat (beperkt tot personenvoertuigen en bussen)
o In de Lauwestraat:
• naar de Moeskroenstraat (richting E17-Moeskroen): via de
Fonteinstraat - Priester Coulonstraat
• naar de Moeskroenstraat (richting Menen): via Wijk Ten Dale Waterstraat – Vierwegenstraat (éénrichting, beperkt tot
personenvoertuigen)
o In de Sint-Niklaasdreef éénrichting van Moeskroenstraat naar Murissonstraat
en op einde éénrichting in Murissonstraat richting Menen, andere kant
éénrichting naar Kattestraat.

Bereikbaarheid handelszaken:
• Voor het verkeer, komende vanuit Moeskroen, zijn de handelszaken bereikbaar tot
aan de Plaats te Rekkem.
• Voor het verkeer, komende vanuit Menen, zijn de handelszaken bereikbaar tot aan
de parking Sint-Niklaaskerk te Rekkem.
Voor verdere info omtrent de werken verwijzen wij u graag verder naar de website van de
stad Menen: www.menen.be
Contactgegevens Stad Menen mocht u bijkomende vragen hebben:
Secretariaat grondgebiedszaken - 056/529.400 - grondgebiedszaken@menen.be
Contactgegevens Opdrachtgever:
De Watergroep CVBA – 056/240.462 - https://www.dewatergroep.be/nl-be/contact
Contactgegevens Uitvoerder:
Vereecke NV – 056/237.237 – info@vereecke-nv.be

