
 

INFO AAN DE BEWONERS 
Borkelstraat  
Schoten 
 
Beste buurtbewoner 
 
Wij brengen u graag op de hoogte van de voortgang op de werf en van de werkzaamheden die we 
binnenkort zullen aanvatten. Gelieve er rekening mee te houden dat de genoemde data in deze brief 
informatief zijn. Ze kunnen nog wijzigen door o.a. de weersomstandigheden (vorst, regen,…). 
 
Werfzone tussen Churchilllaan en Van Havrelaan (fase 2) 
De werken tussen Churchilllaan en Ridder Walter van Havrelaan (fase 2) verlopen vlot. De volledige 
afwerking in fase 2 zou tegen begin juni moeten afgerond zijn, mits de weersomstandigheden ons goed 
gezind zijn. De huidige verkeersmaatregelen en de tijdelijke doorsteken in Neerhoeve en Alfons 
Heulstraat blijven behouden tot het einde van fase 2. Nadien zullen de tijdelijke doorsteken terug 
worden afgesloten en verloopt de verkeerscirculatie weer zoals voor de start van de werken. 
 
Werfzone tussen Van Havrelaan en Horstebaan (fase 3) 
Door de goede vooruitgang in fase 2 zullen we vanaf maandag 12/04/2021 starten met de 
voorbereidende werken in fase 3 (zone tussen Ridder Walter van Havrelaan en Horstebaan). Hieronder 
vindt u een planning terug met maatregelen die dienen genomen te worden om deze werken uit te 
kunnen voeren.  
 

 Vanaf 12/04/2021 starten we met maken van een sleuf in het voetpad voor het plaatsen van 
de droogzuiging. Voor deze werken mogen aan de even zijde van de weg geen auto’s 
geparkeerd staan. De opritten zullen niet bereikbaar zijn. Na de aanleg van de droogzuiging 
zullen we, waar het kan, de opritten terug tijdelijk aanvullen en zo toegankelijk maken. 
 

 Woensdag 15/04/2021 dient de volledige bestaande betonverharding van de rijweg en 
bijhorende parkeerstroken vrij te zijn. Gelieve deze dag uw wagen te parkeren op uw oprit of 
voortuinparking en anders buiten de werkzone. Het bestaande wegdek wordt die dag bewerkt 
in functie van de latere opbraak. Na deze werken zal parkeren terug mogelijk zijn aan de 
oneven zijde.  

 

 Vanaf 21/04/2021 starten we met de aanleg van de nieuwe riolering. Deze werken starten ter 
hoogte van de Ridder Walter Van Havrelaan. 
 

Gelieve ook de infobrochure van de gemeente er nog eens op na te lezen betreft de afspraken tijdens 
de werken en de bijhorende te verwachten hinder. Indien u deze brochure niet meer heeft kan u deze 
steeds digitaal raadplegen op www.schoten.be/borkelstraat. 
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Om te voorkomen dat tijdens de uitvoering van de werken de 
huisaansluitingen van de nutsleidingen (gas, elektriciteit, …) 
beschadigd worden - en u dan daar tijdelijk geen gebruik van kan 
maken - vragen wij u om uw medewerking. 
Gelieve daarvoor de ingesloten kleurklever op uw woning of 
afsluitmuur aan te brengen op de plaats waar de verschillende 
nutsleidingen uw eigendom binnenkomen. Als u weet waar de 
leiding zich bevindt ter hoogte van de voortuin, hebben wij het liefst 
dat u daar een houten stok met de klever plaatst. U kan daarvoor 
eventueel bij ons houten piketten krijgen. 
EL = elektriciteit  WA = waterleiding              
TV = (kabel)televisie  GAS = gas                                                                   
TEL = telefoon 

 
 
Contactgegevens 
Wij stellen alles in het werk om de hinder voor u als omwonende zoveel mogelijk te beperken. We 
houden u bovendien zeker op de hoogte als er nog andere grote werken worden uitgevoerd. Mocht u 
ons willen contacteren, kan dat via: 

 de werfleiding die te vinden is in het werfkantoor (gelieve aan te melden) 

 mail naar info@dcainfra.be 

 ons algemeen telefoonnummer 0800 96 222 

 
Bedankt voor uw begrip. 
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