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Betreft: Aanleg ondergrondse elektriciteitskabels in de Osylei

Beste buurtbewoner
Aannemer Scheldekabel NV start binnenkort met de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels
(15kV) 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 gewijzigde verkeerssituatie.

Waarom zijn de werken nodig?
Elia voorziet nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (15kV) tussen het hoogspanningsstation ‘Mortsel’ in
de Drabstraat en de bedrijfssite van Agfa-Gevaert in de Septestraat. Dit is nodig om een betrouwbare
voorziening van elektriciteit voor Agfa-Gevaert te kunnen blijven garanderen.

Aanleg elektriciteitskabels in de Osylei
Aannemer Scheldekabel NV start vanaf maandag 5 juli 2021 met de aanleg van elektriciteitskabels in de
Osylei. Via een gestuurde boring onder de grond voorziet de aannemer een verbinding te maken tussen
de Ijzerenweglei en de Osylei. De werken duren tot en met vrijdag 9 juli 2021. Dit is onder voorbehoud
van onvoorziene omstandigheden.

Gewijzigde verkeerssituatie tijdens werken
Tijdens de werken is in de Osylei ter hoogte van de Wouter Volcaertstraat een gewijzigde
verkeerssituatie van kracht.
•

De Osylei wordt ter hoogte van de Wouter Volcaertstraat afgesloten voor alle verkeer. Dit
gedeelte van de Osylei wordt tijdelijk doodlopend.

•

Er geldt een tijdelijk parkeerverbod voor het gedeelte van de Osylei dat wordt afgesloten. De
aannemer vraagt aan alle ontvangers van deze brief om de wagen te verplaatsen voor maandag
5 juli 2021.
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•

Fietsers volgen halverwege Klein-Zwitserland een omleiding via de berm. Doorgang voor
voetgangers blijft steeds mogelijk.

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.
In de week van 12 juli zullen ook de werken aan de boring volledig worden afgerond. Omdat de laszone ter
hoogte van het fietspad aan de Krijgsbaan ligt, zal de hinder voor de omgeving beperkt blijven. Op de dag
van de kabeltrek kan minimale hinder zich voordoen, buurtbewoners worden hiervan tijdig op de hoogte
gebracht.

Meer informatie?
Bij specifieke vragen over de werken in uw omgeving kunt u de werfleider Ceuppens Christophe 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).

Met vriendelijke groeten
Nys Peter

Ceuppens Christophe

Project Leader Elia

Werfleider Scheldekabel NV
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