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Informatiebrief november 2016 (update 9) werken Oud Oefenplein
Beste bewoner,
De werken op het Oud Oefenplein vorderen goed. De aannemer is nu volop bezig met de
heraanleg van de straten in fase 5. De tuinen die deel uitmaken van de heraanleg fase 4
werden aangepast. We geven je in deze infobrief dan ook een stand van zaken en de
verdere planning mee.
Aanpassing tuinen
De tuinen die deel uitmaken van de heraanleg
fase 4 werden ondertussen aangepast. Nieuwe
delen van de tuin werden ingezaaid met gras.
In geval van droog weer, vragen wij aan de
bewoners om het ingezaaide stukje gras zeker
en vast water te geven en mee te
onderhouden. De draadomheining die grenst
aan het openbaar domein werd opgetrokken
tot 1.80 meter. Er werden ook nieuwe
tuinpoortjes geplaatst, waarvan de huurders
de sleutels reeds ontvangen hebben.
Huurders van woningen die deel uitmaken van fase 5 van de heraanleg, zullen op de
hoogte gehouden worden over de startdatum van de aanpassing van hun tuinen. Die
werken zullen vermoedelijk tegen het einde van dit jaar uitgevoerd worden. Zij
ontvangen hierover nog een aparte informatiebrief.
Wij willen je nogmaals meegeven dat houten schutsels, plastic zeilen of bâches in
de tuin verboden zijn! Je mag wel groene lamellen (weefdraad) tussen de
draadomheining aanbrengen. Daarnaast mag je ook een groene semi-transparante
tuindoek tegen de omheining bevestigen. Dat moet op een duurzame manier gebeuren.
Woonpunt Mechelen voert scherpe controles uit! Je mag ook klimop plaatsen, die
moet je goed onderhouden.

Je mag niet zomaar veranderingen in of rond de woning aanbrengen, dat staat in het
huishoudelijk reglement. Wil je bijvoorbeeld een extra padje leggen in de tuin? Je vraagt
hiervoor schriftelijk de toestemming aan Woonpunt Mechelen. Wij zullen je laten
weten of de werken mogen uitgevoerd worden of niet.
Parking Zwaluwstraat - Overheide
De parking in de Zwaluwstraat is in volle aanleg. Tegen eind oktober 2016 zal ze
afgewerkt zijn. Ook de Overheide zelf zal binnenkort weer opengesteld worden voor
plaatselijk verkeer. Als alles volgens planning verloopt, zal dat rond 1 november 2016
zijn. Vanaf eind november 2016 zal ze volledig opengesteld worden.

Voetpad Eikestraat
Het voetpad in de Eikestraat (enkel kant fase 4
van de heraanleg) werd helemaal vernieuwd. De
aansluiting op de Liersesteenweg werd eveneens
afgewerkt.
Het voetpad ter hoogte van fase 5 zal vernieuwd
worden in functie van de heraanleg in die fase.

Planning fase 5
In fase 5 van de heraanleg werden de nieuwe
rioleringen ondertussen zo goed als overal geplaatst,
met uitzondering van de Zwaluwstraat. De aanleg
van de nieuwe straten en paden wordt nu volop
voorbereid.
De rioleringswerken in de Zwaluwstraat starten
vermoedelijk in november en zullen midden
december klaar zijn. Voor het kerstverlof ligt de
onderlaag asfalt er.
Nieuwe keermuurtjes
De werken aan de nieuwe keermuren ter
hoogte van de groenzone tussen de twee
appartementsgebouwen (Lijsterstraat en
Spechtstraat) zijn ondertussen gestart. De
muurtjes zullen vervangen worden zoals
voorzien in de heraanleg.

Groenaanleg
Vanaf 7 november 2016 zal er ook gestart worden met de groenaanleg in de wijk. De
aannemer zal starten met de aanplanting van haagjes die de scheiding zullen vormen
tussen openbaar domein en privédomein. Tegen het einde van het jaar zullen ook nieuwe
struiken en bomen op het openbaar domein zijn aangeplant, met uitzondering van de
groenaanleg in fase 5.
Huisvuil
Is je straat niet bereikbaar? Breng je huisvuil naar het dichtstbijzijnde ophaalpunt of naar
een deel in de wijk dat bereikbaar is voor de vuilkar.
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