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Start werken Fortstraat

De werken in de Fortstraat gaan van start

Beste bewoner,
Op maandag 5 november start aannemer Willemen infra met de heraanleg van de Fortstraat.
In het midden van de rijbaan wordt een nieuwe gescheiden riolering aangelegd. Hierdoor kunnen we niet
anders dan de Fortstraat volledig af te sluiten.
Het voetpad blijft nog even zitten maar zowel de rijbaan als een deel van de verharding naast de loods wordt
opgebroken om plaats te maken voor de nieuwe riolering.
De aannemer start ter hoogte van de Krijgsbaan en werkt zo stelselmatig verder richting Stadsplein.
Waar parkeren tijdens de werken
In de eerste fase van de werken wordt enkel de Fortstraat afgesloten. De Lodewijk Dosfellei en het
Dosfelhof blijven bereikbaar via het Stadsplein. Parkeren kan op het voorplein van FORT 4 en in de
ondergrondse parking Stadsplein. Het voorplein van FORT 4 kan je bereiken via de ingang aan de
Neerhoevelaan.
Naast loods MG40 (deze werd onlangs gerenoveerd) zal een werfweg worden aangelegd. Dit wil zeggen dat
een deel van de bestaande asfaltverharding blijft liggen zodat de aannemer zijn werken kan uitvoeren.
Mogen wij uitdrukkelijk vragen om hier niet op te parkeren en deze te allen tijde vrij te houden omdat deze
werfweg ook dienst doet als toegangsweg voor de hulpdiensten.
Afvalophaling
Vanaf 5 november zal de ophaaldienst uw woning niet meer kunnen bereiken. We vragen u zowel het
restafval, de GFT-container – en –emmer als het oud papier te verzamelen op 3 punten



De hoek Fortstraat – Krijgsbaan,
Dosfelhof, ter hoogte van het petanqueveldje

 de hoek van de Fortstraat - Lodewijk Dosfellei.
Gelieve uw huisnummer of een markering aan te brengen op de GFT-container of -emmer, zodat u nadien
de juiste makkelijk terugvindt.
Afkoppelingswerken op privédomein
Ondertussen heeft u een schrijven van Aquafin ontvangen met het volledige afkoppelingsdossier. Hierin
staat dat u voor 10 oktober 2018 moest laten weten of u de werken in eigen beheer gaat uitvoeren of door
de aannemer van Aquafin. Velen onder u hebben dit reeds gedaan maar er ontbreken toch nog een aantal
dossiers. Mogen wij vragen dit alsnog in orde brengen voor 5 november 2018.
Wegenwerken zijn weersafhankelijk
Voorlopig kunnen we u enkel de planning doorgeven van de eerste maand. Naargelang de vlotheid,
onvoorziene werken,… en het weer zal de planning worden bijgestuurd. Bij hevige regen, vrieskou,… kan er
niet gewerkt worden. We zullen u regelmatig informeren over de laatste stand van zaken.
U kan de plannen van de heraanleg van de straat terugvinden op de website van de stad Mortsel, ruimte –
wegenwerken – Fortstraat en Lodewijk Dosfellei.
Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht op stadsprojecten@mortsel.be. Voor specifieke vragen
betreft uw afkoppeling kan u steeds terecht bij Aquafin op het nummer 03 450 45 45 van 08.00 tot 19.00 uur,
na deze uren kan u het noodnummer van Aquafin bellen op het nummer 0800 16 603.
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