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Aan de (buurt)bewoners van de
het Kardinaal Cardijnplein

Verdere verloop project Kardinaal Cardijnplein
Beste (buurt)bewoner,
We bezorgen je hierbij een nieuwe update van de werken voor de heraanleg van het K. Cardijnplein.
Aan het einde van deze maand wordt de huidige fase namelijk afgerond. Tijdens de
eindejaarsperiode wordt vervolgens een korte pauze ingelast. De volgende fase, namelijk de werken
op het plein zelf, start op maandag 6 januari.
Praktisch gezien betekent dit dat het vanaf dan niet langer mogelijk is om op het plein te parkeren. Je
kan dan gebruikmaken van de parking aan het sportcentrum en Chiro Berlaar-Heikant (Heistsebaan
83), die te voet snel te bereiken is via de Schooldreef (zie plannetje achterzijde). Verder kan je je auto
steeds kwijt op de parkeerstrook op de Melkouwensteenweg, die vanaf dan opnieuw toegankelijk zal
zijn voor gemotoriseerd verkeer.
Verder herhalen we nog even de planning van de resterende werken van deze fase:
•

•

De toplaag asfalt in de Melkouwensteenweg werd intussen reeds aangebracht. De
resterende werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, op vrijdag 20 december
afgelopen zijn. De Melkouwensteenweg en Heideroosstraat worden dan opengesteld voor
alle verkeer. Ook het kruispunt Melkouwensteenweg en Aarschotsebaan is opnieuw
toegankelijk.
Vanaf maandag 6 januari starten de werken van de volgende fase, waardoor de eerder
vermelde verkeersmaatregelen op het K. Cardijnplein van toepassing zijn.

Het einde van alle werken is voorzien tegen mei 2020. De timing en fasering blijft echter steeds
afhankelijk van weersomstandigheden en kan daardoor ook tijdens de werken aangepast worden.
Indien je nog vragen hebt, kan je steeds contact opnemen via openbarewerken@berlaar.be of
03 410 19 00. Verder kan je steeds een kijkje nemen op www.berlaar.be/kardinaalcardijnplein.
Met vriendelijke groeten,
namens het college van burgemeester en schepenen
de algemeen directeur

de burgemeester

Anja Neels

Walter Horemans

Bereikbaarheid Kardinaal Cardijnplein – parking Sportcentrum en Chirolokalen

Te voet
Van of naar het K. Cardijnplein is de parking snel bereikbaar via de Schooldreef (trage weg tussen
Heistsebaan en Aarschotsebaan).

Met de wagen
Met de wagen is de parking te bereiken via de Heistsebaan. De route wordt aangegeven met
wegwijzers.

