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Betreft: Afsluiting van de Deurnestraat op 19 en 20 juni

16 juni 2021

Beste buurtbewoner

Aannemer Scheldekabel NV voert op dit moment werken uit in uw buurt. Dit gebeurt in opdracht van Elia,
de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. In deze brief vindt u een overzicht van de geplande
werken en de gewijzigde verkeerssituatie.
Gewijzigde verkeerssituatie op 19 en 20 juni
Zoals eerder gecommunceerd start aannemer Scheldekabel NV vanaf vrijdag 18 juni 2021 met de aanleg
van elektriciteitskabels in de Ter Varentstraat, tussen de kruising met de Deurnestraat en de Bloemenlei.
Tijdens het weekend van 19 en 20 juni (en optioneel op 21 juni) is er een gewijzigde verkeerssituatie
van kracht in de Deurnestraat.
De Deurnestraat wordt ter hoogte van de rotonde aan de Ter Varentstraat afgesloten voor alle verkeer.
Er worden omleidingen voorzien.
•

Verkeer vanuit de Vosstraat volgt een omleiding via de Diksmuidelaan, de Edelgesteentenstraat, de
Arbeidersstraat, de Roderveldlaan, de Fruithoflaan en de Oogststraat.

•

Verkeer vanuit de Guido Gezellelaan volgt een omleiding via de Oogststraat, de Fruithoflaan,
de Roderveldlaan, de Arbeidersstraat en de Edelgesteentenstraat.

•

Verkeer vanuit de Bloemenlei volgt een omleiding via de Osylei, de Dieseghemlei, de Hendrik
Consciencelaan, de Eggestraat en de Krijgsbaan. Vanaf daar volgt u de omleiding via de Oogststraat.

Ter hoogte van de kruising tussen de Deurnestraat en Ter Varentstraat is er gedurende de werken geen
doorgang mogelijk voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers moeten daardoor de rijbaan
oversteken.

Hinder tot een minimum beperken
Elia en de aannemer stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. De werken
vinden enkel overdag plaats tussen 7u00 en ten laatste 17u00. Uw huis blijft steeds toegankelijk.
Bij uitzonderingen wordt u op de hoogte gebracht. Tijdens de werken heeft u steeds elektriciteit.
Meer informatie?
Bij specifieke vragen over de werken in uw omgeving kunt u de werfleider Christophe Ceuppens
ter plaatse aanspreken of bellen via 0496 80 96 22. Meer informatie over de werken vindt u op
www.elia.be/projecten of www.mortsel.be/ruimte (daarna doorklikken naar wegenwerken).
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