Bewonersbrief
Beste buurtbewoner,
Wij brengen u graag op de hoogte over de vooruitgang van de werf en van de werkzaamheden die binnenkort
uitgevoerd worden. Hou er bij voorbaat rekening mee dat de aangehaalde data in deze brief informatief zijn en nog
kunnen wijzigen, onder andere door de weersomstandigheden.
Onze werken zijn zodanig gevorderd dat we maandag 28/06 het kruispunt achteraan de Mezenstraat met het kort
stukje Mezenstraat betonneren. Op dinsdag 29/06 is het kruispunt met de Tivolilaan aan de beurt.
Om een mooi uitzicht te krijgen zal het betonnen kruispunt behandeld (‘uitgewassen’) worden. Deze werken kunnen
pas gebeuren als de beton opgesteven is, maar moeten ook gebeuren voor deze volledig is uitgehard.
Hierdoor zullen wij vermoedelijk tot ‘s nachts bezig zijn met het behandelen van het kruispunt.
Deze werken brengen natuurlijk wel wat geluidshinder met zich mee. We zullen er alles aan doen om deze
geluidshinder te beperken.

Wij vragen u ook met aandrang om de pas aangelegde betonverharding niet te betreden of te beschadigen
(voetgangers, fietsers, auto’s, huisdieren, handschriften e.d.). Bij weigering door de opdrachtgever moeten de
beschadigde delen terug opgebroken worden met alle hinder, kosten en vertragingen tot gevolg.
Wilt u bij uw woning geraken dan kan je best via de werfweg rond de wijk rijden en de hoofdas KarekietMezenstraat vermijden. Voor de mensen die op de hoofdas wonen, zij kunnen de mezenstraat bereiken via de
Kraaistraat en de Meerkolstraat.
Tijdens het bouwverlof (vanaf 12/07 tot en met 02/08) zullen deze kruispunten ook afgesloten blijven. Ook zal het
huisvuil tijdens deze periode opgehaald worden in de hiervoor voorziene punten. Hou hier rekening mee en maak
er geen sluikstort van.
Van onze kant zullen wij ons uiterste best doen om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken.
Mochten er zich toch moeilijkheden voordoen, dan kan u steeds terecht bij de werfleider ter plaatse, via ons algemeen
nummer 014 62 22 11, via info@dcainfra.be of door een briefje achter te laten in de brievenbus aan de werfkeet (aan
het kruispunt Karekietstraat-Wielewaalstraat)
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