Fietsers

Contactgegevens

Voor de fietsers is er een veiligere route voorzien (blauwe lijn).

Gemeentebestuur van Hulshout
Dienst Openbare Werken
Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout
Telefoon: 015 22 40 11
E-mail: technischedienst@hulshout.be

Deze wordt met omleidingsborden aangegeven via de Maskensstraat-HoekstraatPeerdekerkhofstraat-Heibaan-Kapelaniestraat
en Schietboompleinstraat.

Aannemer DCA NV
Lilsedijk 50, 2340 Beerse
Telefoon: 014 62 22 11

Werken
Grote Baan
Fase 3

HidroRio
Voor vragen over riolering en afkoppeling:
Hidrorio 0800 90 300 OPTIE 5
riolering@pidpa.be

Werken
Op 15 oktober 2018 start de aannemer DCA
aan de derde fase van de heraanleg van de
Grote Baan.
Het traject van de werken loopt vanaf het
gemeentehuis tot aan de Bertelsbroekstraat,
inclusief het kruispunt Kerkstraat-Grote Baan
-Booischotseweg.
Deze fase zal vermoedelijk voltooid zijn in
het voorjaar 2019.

Voor het totale project wordt er gerekend op
205 werkdagen. Het einde van de werken is
voorzien midden 2019 maar door slechte
weersomstandigheden of onverwachte situaties kan die timing nog opschuiven.

Vier fasen
De werken gebeuren in vier fasen. Op deze
manier kunnen we de hinder zoveel mogelijk
beperken en de bereikbaarheid van woningen, scholen en handelaars zo goed mogelijk
houden.

In deze folder wordt de derde fase (blauw)
uitgelegd.

FASE 3
Fase 1: Werken op Grote Baan tussen Hooistraat en de kerk.
Fase 2: Werken op Grote Baan tussen Molenstraat en Prof. Dr. Vital Celenplein.
Fase 3: Werken op Grote Baan vanaf gemeentehuis tot Bertelsbroekstraat, inclusief
kruispunt Kerkstraat-Grote BaanBooischotseweg en op Booischotseweg langs
het plein.
Fase 4: Werken op het Prof. Dr. Vital Celenplein.

Werken op kruispunten Grote Baan/Kerkstraat en Grote
Baan/Booischotseweg
De werfzone (blauw) is niet toegankelijk.
De handelaars die zich in de blauwe zone
bevinden, bereik je te voet vanuit de parking van het Prof. Dr. Vital Celenplein of de
parking achter de kerk. De parking op het
Prof. Dr. Vital Celenplein bereik je via de
Brouwerijstraat.
De andere zones zijn eveneens bereikbaar
door het volgen van de omleidingen.

