Mechelen 11 mei 2021

Inname Milsenstraat

Beste buurtbewoners

De voorbereidingen voor de bouwwerken voor ons belevingshuis in de Milsenstraat zijn de
voorbije weken op de site zelf gebeurd. Vanaf maandag 17 mei 2021 tot en met 8 juli 2022 zal
een stuk van de Milsenstraat werfzone worden. Concreet betekent dit voor u als buurtbewoner
het volgende.
1. Inname openbare weg Milsenstraat
De Milsenstraat wordt afgesloten ter hoogte van de huisnummers 28 tot en met 36.
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De Milsenstraat wordt tijdelijk afgesloten ter hoogte van onze bouwwerken. Doorgang voor
voetgangers en fietsers blijft altijd behouden. Met de auto kan je tijdelijk via de Hoogstraat de
Milsenstraat bereiken. Ivarem zal het huisvuil blijven ophalen in de Milsenstraat, met een kleinere
huisvuilwagen. Men vraagt aan de bewoners ter hoogte van de werfzone (huisnummers 43 tot en
met 51) om hun afval te plaatsen aan één van beide uiteindes van de werfzone.
In de week van 28/6/21 tot 2/07/21 zal de straat ‘tijdelijk’ worden vrijgemaakt omdat het einde van
de Milsenstraat, ter hoogte van Milsenstraat 15, dan versperd zal zijn voor andere bouwwerken
en de hulpdiensten ten allen tijde doorgang moeten hebben.

2. Gebroeders Verhaegestraat
Om het werfverkeer vlot te laten verlopen zal er tijdelijk in de Gebroeders Verhaegenstraat
dubbele rijrichting mogelijk zijn. Om de vrachtwagens vlot te laten passeren, is er een
parkeerverbod tijdens de werkuren in de Gebroeders Verhaegenstraat (gele en blauwe vak). De
aannemers hebben een vergunning gekregen om werkbestelwagens te plaatsen in het blauwe
vak. De paaltjes ter hoogte van de Milsenstraat zullen verwijderd worden.

We danken alle buurtbewoners voor het begrip tijdens deze werken.
Voor verdere vragen kan je terecht bij dienst Communicatie Ursulinen Mechelen, 015 42 35 42 of
via communicatie@ursulinenmechelen.be

Met vriendelijke groet
Mieke Acke – Miek Thielemans – Diane De Wachter – Pascale Geerolf
Directieteam Ursulinen Mechelen
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