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Er zullen riolerings- en wegenwerken uitgevoerd worden in de Antwerpsesteenweg
te Tielrode waarbij het straatbeeld wordt verfraaid en de verkeersafwikkeling
veiliger wordt. Tevens zorgen deze rioleringswerken ervoor dat er minder vuil
water in de Schelde terechtkomt. Zo dragen we bij tot een beter leefmilieu.

Voordat effectief kan gestart worden met deze werken moeten er een aantal
nutsleidingen verplaatst worden.

In eerste instantie zal de distributieleiding van drinkwater verplaatst worden
naar de Burgemeester Achiel Heymansstraat.

Over de werken die zullen
starten nà deze

voorbereidende fase
wordt later gecommuniceerd

WANNEER  &  WAAR?

B.A. Heymanstraat-Polderstraat-Ruisstraat-Huis ten Halven
Het gemotoriseerd verkeer komende van Tielrode naar Temse zal tijdens deze
fase omgeleid worden via de N41-E17-N16; komende van Temse naar Tielrode zal
het verkeer omgeleid worden via de N16-E17-N41. Ter hoogte van de Duivenhoek
in Elversele wordt er reeds aangeduid dat het kruispunt Ruisstraat-
Antwerpsesteenweg volledig onderbroken is. De Lijn volgt eveneens deze
omleiding.

WAT?

FASE 1
11-22 januari 2021

De planning van de werken
is louter informatief en kan
wijzigen ifv weerverlet en/of

extra coronamaatregelen

FASE 2
25 januari -2 april 2021

B.A. Heymanstraat tussen Antwerpsesteenweg en Roomakkerwegel
Tijdens deze fase wordt er gewerkt met werfverkeerslichten zodat beurtelings
gemotoriseerd verkeer mogelijk is. De werflichten zullen steeds een werfzone van
80 m omvatten en naargelang de vordering van de werken opgeschoven worden
richting Roomakkerwegel.
Fietsers komende van Elversele worden omgeleid via de Gentstraat en
Antwerpsesteenweg om zo terug aan te sluiten op de B.A. Heymanstraat. Fietsers
komende van Temse kunnen het fietspad blijven gebruiken op de B.A.
Heymanstraat.



De verkeerssituatie kan
naargelang de fase aangepast
worden in samenspraak met
politie en gemeentebestuur

BEREIKBAARHEID  &  VEIL IGHEID

Alle info over dit project vind je
 op www.temse.be onder de

rubriek Wegenwerken en Verkeer

FASE 4
26 april -7 mei 2021

Gedeelte B.A. Heymanstraat tussen Roomakkerwegel en Antwerpsesteenweg
Vermits het fietspad hersteld wordt en koppelingen dienen te gebeuren aan het
bestaande netwerk, volgen de fietsers de omleiding zoals in fase 2. Gemotoriseerd
verkeer langs beide richtingen op de B.A. Heymanstraat is mogelijk.

WERKEN  ZORGEN  VOOR  HINDER
Overal waar gewerkt wordt, is er hinder. Graafmachines maken lawaai, er komt stof vrij en
bij aanhoudende neerslag zal er modder in je straat liggen. Soms zal het wat moeilijker zijn
om aan je woning te geraken. 
We doen er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Daarvoor nemen we
verschillende minderhindermaatregelen.
Geplande onderbrekingen van de waterleiding worden vooraf aangekondigd zodat je de
nodige regelingen kan treffen.

BEREIKBAARHEID
Af en toe zal je met de auto niet tot bij je oprit of garage kunnen. De aannemer laat dit vooraf
weten. Hij zal je vragen je wagen tijdig in een andere straat of op een daartoe voorziene ruimte
te parkeren. Te voet geraak je uiteraard altijd tot bij je woning. Indien nodig wordt een
loopbrugje voorzien tot aan je voordeur en/of worden er rijplaten gelegd voor je oprit.

VEIL IGHEID
respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels
maak steeds oogcontact met de bestuurder van een werfvoertuig bij het kruisen of inhalen
ervan, alleen zo ben je zeker dat hij of zij je gezien heeft

Om de veiligheidsrisico's voor jou en de mensen die de werken uitvoeren te beperken, nemen
we een hele reeks maatregelen maar we hebben hierbij ook jouw hulp nodig:

Roomakkerwegel
Volledige afsluiting van Roomakkerwegel uitgezonderd voor fietsers en
voetgangers. Gemotoriseerd verkeer langs beide richtingen op de B.A. Heymanstraat
is mogelijk. Omleiding voor de fietsers blijft zoals bij fase 2.

FASE 3
12 april -23 april 2021



OPROEP

PRAKTISCH
Openbaar vervoer
Het is mogelijk dat De Lijn haar traject aanpast volgens de omleiding en/of dat er tijdelijke
haltes worden voorzien. De Lijn informeert de reizigers aan de betrokken haltes en verwijst ze
door naar de tijdelijke stopplaatsen. Meer info op www.delijn.be.
Post
Bpost werd verwittigd van de werken in je straat.
Huisvuilophaling
Met de huisvuilophaaldienst werden afspraken gemaakt zodat het huisvuil ook tijdens de
werken wordt opgehaald. Als je straat niet toegankelijk is voor de vuilniswagen, breng dan je
huisvuil op de normale ophaaldag naar de dichtstbijzijnde straathoek die wèl bereikbaar is
voor de vuilniswagen. Is dit niet mogelijk, geef een seintje aan de werfleider om samen een
oplossing te zoeken.
Verhuis of levering
Plan je een verhuis of verwacht je een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig
weten aan de werfleider.

Voor de volgende fase van de werken verwelkomen wij graag 1 of meerdere
vertegenwoordigers van de bewoners en/of handelaars op de werfvergaderingen. Zij zijn
immers de ideale schakel tussen de buurtbewoners en de projectleiding.
Interesse? Laat het ons weten via werkenantwerpsesteenweg@temse.be

CONTACT
Jenny Jacobs, algemene communicatie

Firmin Eemans, projectleider

Dimitri Stevens, toezicht

Alle info over deze werken vind je op www.aquafin.be. Klik op Particulieren. In de rubriek
Waar werken we vul je projectnummer TEM3022 in op het gelijknamige tabblad op de kaart
Veiligheidstips vind je op www.aquafin.be/jouw-veiligheid-op-onze-werf

Lieve Truyman, schepen van Openbare Werken
Hugo Maes, schepen van Technische Dienst en Onderhoudswerken
Johan Elewaut, ambtelijk aanspreekpunt - johan.elewaut@temse.be - 03 710 12 69
vragen en opmerkingen kan je mailen naar werkenantwerpsesteenweg@temse.be

Aannemer Verbraeken Infra

0470 20 30 27, jenny.jacobs@verbraeken-infra.eu

De Watergroep (drinkwaterbedrijf)

firmin.eemans@dewatergroep.be

dimitri.stevens@dewatergroep.be

Riopact (=samenwerking drinkwaterbedrijf De Watergroep & rioolwaterzuiveraar Aquafin)

Gemeente Temse

V.U
. Luc D

e Ryck, Frans Boelplein 1, 9140 Tem
se

Werfleider
jacques.van.boven@
verbraeken-infra.eu

0496 59 29 04


