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    Aan de (buurt)bewoners van de Pastorijstraat 

 
 
Start volgende fase heraanleg Pastorijstraat 
 
Beste (buurt)bewoner, 
 
De wegenwerken in de kerkomgeving en de Pastorijstraat zijn al geruime tijd bezig. De 
rioleringswerken zijn intussen afgelopen en ook het beton werd in augustus gestort. Afhankelijk van 
de weersomstandigheden, start in de week van 16 november de volgende fase, waarin het laatste 
deel van de riolering geplaatst wordt en we starten met de aanleg van de straat. De werken zullen 
zich tot voorbij de De Beerslaan situeren, waardoor het kruispunt afgesloten zal zijn voor alle 
verkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt er een doorgang voorzien. 
 
Geen doorgaand verkeer mogelijk, woning blijft wel bereikbaar 
 
Tijdens deze werken blijft de rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze fase schuiven de 
werken wel op naar het gedeelte tussen sporthal en De Beerslaan. Woningen in het gedeelte tussen 
kerk en sporthal zijn met de wagen bereikbaar via de zijde van de kerkomgeving (Markt). Ook de 
parking van de sporthal blijft op die manier bereikbaar. Wie woont tussen sporthal en De Beerslaan, 
kan daar de wagen parkeren. 
 
Voor de afvalophaling wordt er in samenspraak met IVAREM een afvaleiland voorzien ter hoogte van 
de sporthal. 
 
Let wel: het wegdek zal in deze periode nog niet afgewerkt zijn. Rij dus steeds traag door de werfzone 
om schade aan je wagen te vermijden. Ter hoogte van de werken is er ook werfverkeer, ook daar 
vragen we je om extra voorzichtig te zijn. 
 
Opgelet: geen strooizout in het najaar 
 
Recent gestort beton is kwetsbaar en dus mag er op het wegdek waar nog geen asfalt ligt dit najaar 
geen zout gestrooid worden. Het lokaal bestuur is volop bezig met het zoeken naar alternatieven, maar 
houd er rekening mee dat zowel de rijbaan als het fietspad deze winter mogelijk gladder zijn dan 
gewoonlijk (gedeelte kerk- en schoolomgeving). Minder je snelheid en wees extra waakzaam in de 
bochten. Probeer verkeer tijdens winterse weersomstandigheden te vermijden. 
 
We hopen op een vlot verloop van de werken en blijven voor verdere vragen steeds bereikbaar via 
openbarewerken@berlaar.be of 03 410 19 00. 
 
 
 
met vriendelijke groeten, 
 
 
Patrick Govaerts 
Werftoezichter openbare werken 
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