Heraanleg Pastorijstraat – informatie voor de scholen
Beste ouder,
Het lokaal bestuur maakt momenteel werk van de heraanleg van de kerkomgeving en de Pastorijstraat.
Tot en met oktober 2020 bevond die werfzone zich in de schoolomgeving van de Vrije Basisschool
Pastorijstraat.
In november is er echter een nieuwe fase aangebroken, waarin het laatste deel van de riolering zal
geplaatst worden en we starten met de aanleg van de straat. De werfzone verplaatst zich vanaf dinsdag
24 november 2020 naar het gedeelte tussen sporthal ’t Stapveld en het kruispunt met De Beerslaan.
Geen doorgaand verkeer mogelijk, scholen met de wagen bereikbaar via kerkomgeving
Ook in deze fase willen we er blijven voor zorgen dat kinderen tijdens de werken op een veilige manier
naar school kunnen gaan. Samen met de aannemer nemen we een aantal maatregelen om een route naar
de schoolpoort te voorzien.
In de kerkomgeving werd in augustus beton gestort. Alle werken zijn nog niet afgerond, maar er is wel
opnieuw verkeer mogelijk in de kerkomgeving. Dat betekent dat je de Sollevelden, de Ballaarweg en de
schoolomgeving van de Vrije Basisschool Pastorijstraat met de wagen vanuit Berlaar-Centrum kan
bereiken. Om verkeerschaos aan de schoolpoort te vermijden, vragen we je om zoveel mogelijk gebruik te
blijven maken van de openbare parking op de site Ceulemans (vroegere terreinen Steylaerts, inrit ter
hoogte van Markt 47) en je kind te voet tot aan de poort te brengen.
GBS De Stap en (de parking van) de sporthal zijn voortaan eveneens bereikbaar via Berlaar-Centrum en de
kerkomgeving.
Doorgang voor voetgangers en fietsers
In deze fase is het kruispunt van De Beerslaan en de Pastorijstraat afgesloten en wordt er vanaf dat punt
tot aan de sporthal gewerkt. Voor voetgangers en fietsers wordt daar wel een doorgang voorzien, zodat
zij GBS De Stap en Vrije Basisschool Pastorijstraat kunnen bereiken of via de trage weg achter de sporthal
naar de Sollevelden kunnen.
Opgelet in de winterperiode!
De werken zijn nog niet volledig afgerond. Pas je snelheid daarom aan als je met de wagen komt. Door
trager te rijden, kan je ook schade aan je wagen vermijden. Recent gestort beton is bovendien kwetsbaar
en dus mag er op het wegdek waar nog geen asfalt ligt deze winter geen zout gestrooid worden. We
zoeken alternatieven, maar hou er wel rekening mee dat rijbaan en fietspad deze winter mogelijk gladder
zijn dan gewoonlijk. Minder daarom je snelheid en wees waakzaam in de bochten.
Een actueel overzicht van alle verkeersmaatregelen kan je vinden op www.berlaar.be/pastorijstraat.
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