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Dorpskernvernieuwing Nederbrakel
Kortetermijnplanning:
Week 37: (11 t.e.m. 15 september 2017)

• Neerstraat : aanleg fundering rijweg tussen Vierschaar en reeds geplaatste klinkerverharding
• Hoogstraat : start rioleringswerken
Vanaf deze week : verzamelpunt huisvuilophaling : hoek Hoogstraat-Marktplein en hoek Hoogstraat-Wielendaalstraat
Het is niet meer mogelijk de Hoogstraat in te rijden. Het Marktplein is bereikbaar via de Wielendaalstraat > T. Brakelstraat > Serpentestraat. De rijrichting in de Serpentestraat is dus “omgedraaid”. Het Marktplein kan verlaten worden
via de Tirse (langsheen de bibliotheek en tot max. 3,5 ton) of langs de voorzijde van de kerk > Vierschaar > Gauwstraat
> Rondweg. Op marktdagen (woensdag) en tijdens de kermis in september is het Marktplein altijd te verlaten via de
voorzijde van de kerk > Vierschaar > Gauwstraat > Rondweg. De Gauwstraat en Vierschaar blijven NIET bereikbaar via
de Rondweg. Laden en lossen kan in de Gauwstraat : 2 parkeerplaatsen zullen parkeervrij worden gehouden
(via parkeerverbod met onderbord ‘enkel laden en lossen’).

Week 38 (18 t.e.m. 22 september 2017) :
• Hoogstraat : rioleringswerken.
• Start afwerken kruispunt Neerstraat-Gauwstraat
Vanaf 18 september zal het kruispunt Neerstraat - Gauwstraat onderbroken worden. De Gauwstraat zal dan enkel
kunnen bereikt worden via het Marktplein > voorzijde kerk > Vierschaar > Gauwstraat. Als gevolg hiervan zal dan
tijdelijk het eenrichtingsverkeer in de Gauwstraat worden opgeheven tot wanneer het kruispunt Neerstraat - Gauwstraat wordt geopend. De Gauwstraat en Vierschaar blijven NIET bereikbaar via de Rondweg.
Laden en lossen kan in de Gauwstraat : 2 parkeerplaatsen zullen parkeervrij worden gehouden (via parkeerverbod
met onderbord ‘enkel laden en lossen’).

Week 39 (25 t.e.m. 29 september 2017) :
• Hoogstraat : rioleringswerken + maken huisaansluitingen
• Plaatsen klinkers Neerstraat.
Gelieve de afgebakende zone en signalisatie te respecteren voor ieders veiligheid.

ONZE LOKALE ZELFSTANDIGEN VERDIENEN MEER DAN OOIT EEN STEUNTJE IN DE RUG
TIJDENS DEZE WERKEN. VERGEET HEN DUS NIET.
VRAGEN?
Projectleider Farys (beheerder riolering): Lieven Sandrap - lieven.sandrap@farys.be - 0474 13 87 29
Werfleider Persyn NV (aannemer): Marc Vanneste - marc.vanneste@persyn.be - 0497 47 59 57
Toezichter gemeente Brakel (dagelijks aanwezig): Tom Callant - dorpskernvernieuwing@brakel.be - 0486 64 29 76
Werfkeet Parking TIrse (aangewezen vooraf telefonisch afspraak vast te leggen).

