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Dorpskernvernieuwing Nederbrakel
Beste bewoner,
Eind 2016 stond vooral in het teken van het archeologisch onderzoek langsheen de voorzijde van de kerk. Ondertussen
hebben deze werken zich verplaatst naar de achterzijde.Dit maakt dat aannemer Persyn de voorbije weken de rioleringsen wegeniswerken heeft kunnen verderzetten op en rond het Marktplein. Een nieuwe planning is opgemaakt. Op de
gemeentelijke website kan u hierover meer informatie vinden .
Samengevat:
• 15 maart 2017: Serpentestraat en Brugstraat volledig afgewerkt.
• 15 maart 2017: Marktplein afgewerkt (niet langsheen kerk en strook voor Belfius)
• 15 maart 2017: voetpad aangelegd voorzijde kerk (kant Strijkwinkel) richting gemeentehuis
• 15 april 2017: archeologisch onderzoek uitgevoerd.
• Week van 17 april 2017: rioleringswerken ter hoogte van Strijkwinkel in de Hoogstraat (1 week).
Tijdens deze week zal er geen doorgaand verkeer zijn in de Neer- en Hoogstraat.
• Tweede helft april 2017: start met heraanleg Marktplein zijde Belfius
• Tweede helft mei 2017: rioleringswerken tussen Gauwstraat en Vierschaar. Vanaf dit moment zal er geen
doorgaand verkeer meer mogelijk zijn in de Hoog- en Neerstraat tot het einde der werken.
Opzet is dat bij de start van het bouwverlof de voetpaden in de Neerstraat zijn aangelegd en de weg met minder hinder
steenslag is aangelegd. Zoals hierboven reeds gesteld, kan op de gemeentelijke website een presentatie worden gevonden met meer gedetailleerde uitleg. Ook u kan een bijdrage leveren in het succes van deze renovatie. Zijn er klinkers
geplaatst ter hoogte van uw eigendom? Trek dan regelmatig de vulling met een aftrekker over de voegen.

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).

