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Luc Deconinck, burgemeester
02 371 22 11
luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be

Algemene coördinatie, Algemene en integrale 
veiligheid, Politie en brandweer, Financiën en begroting, Burgerlijke 
stand en bevolking, Juridische zaken, PR en communicatie

Bart Keymolen, eerste schepen
0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be

Openbare werken en openbare ruimte, Groen, 
Waterbeheersing, Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen

Jan Desmeth, schepen
0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be

Welzijn, OCMW en sociale zaken, Cultuur, Bibliotheek 
en Erfgoed, Erediensten, Mobiliteit en Verkeer

Gunther Coppens, schepen
0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be

Gemeentelijke gebouwen en begraafplaatsen, 
Senioren, Land- en tuinbouw, Archief, ICT en digitale gemeente

An Speeckaert, schepen
0475 35 31 25
an.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be

Onderwijs, Jeugd, BKO, Speelpleinwerking, Gezin en 
kinderopvang

Herwig Smeets, schepen
0496 27 09 03
herwig.smeets@sint-pieters-leeuw.be

Sport, Lokale economie, Personeel, Nutsvoorzieningen

Paul Defranc, schepen
02 371 22 09 of 0471 05 42 06
paul.defranc@sint-pieters-leeuw.be

Milieu en dierenwelzijn, Afvalbeleid, Vlaams beleid, 
Integratie, Gelijke kansen, Woon- en grondbeleid

Marleen De Kegel, schepen
02 569 75 22 of 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be

Toerisme, Werkgelegenheid, Kunstacademie, Markten, 
foren en feestelijkheden, Ontwikkelingssamenwerking en lokaal 
mondiaal beleid, Volksgezondheid
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infoLeeuw is een maandelijks uitgave van de gemeente 
Sint-Pieters-Leeuw. Uitgezonderd in juli en augustus.
Verantwoordelijke uitgever: Luc Deconinck, burgemeester,  
p/a Gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 
T 02 371 22 11, F 02 377 72 26,
luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be.
Vormgeving en druk: Stelvio D’Houst, die Keure, Brugge. 
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Gemeenteraad op 29 oktober om 
20 uur.

Secretariaat, T 02 371 22 30 of 
T 02 371 22 70,  
www.sint-pieters-leeuw.be/
agendagemeenteraad

Vrijdagmarkt Rink
Elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan 
de Rink. 

Dienst Markten, T 02 371 22 53

GEMEENTERAAD

MARKTEN

VOLG ONS!

facebook.be/sint-pieters-leeuw

www.sint-pieters-leeuw.be

#LeeuwLeeft
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In memoriam

Ines Torluccio

Het bestuur vernam in droefheid het overlijden 
van Ines Torluccio. Ines werd 51 jaar oud. 

Ines Torluccio werd in 2013 aangesteld als lid van 
de raad voor maatschappelijk welzijn en verko-
zen als lid van het bijzonder comité senioren. 
Tijdens de uitoefening van dit mandaat kreeg 
Ines te kampen met gezondheidsproblemen en 
in het najaar van 2017 moest zij zich als 
OCMW-raadslid noodgedwongen laten vervan-
gen, een taak die haar zoon, Dario Di Francesco, 
op zich nam. 

Het leek de goede kant op te gaan en nog voor 
het einde van de legislatuur kon zij opnieuw de 
raad vervoegen. Tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen van 14 oktober 2018 was zij opnieuw 
kandidaat, en vanaf 3 januari 2019 was Ines lid 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Helaas staken de gezondheidsproblemen op-
nieuw de kop op en voerde zij een moedige 
maar ongelijke strijd. Op 31 augustus 2020 over-
leed Ines.

Wij zullen ons Ines blijven herinneren als een 
vriendelijke en sympathieke vrouw, die haar 
mandaat ter harte nam.

Het bestuur en de medewerkers van het lokaal 
bestuur van Sint-Pieters-Leeuw bieden de familie 
en dierbaren van Ines Torluccio hun oprechte 
medeleven aan.

Beste Leeuwenaar
Eindelijk ... De zo lang aangekondigde werken aan de 
Bergensesteenweg (N6) starten op 5 oktober. Ze zullen in 
8 fases, gespreid over de periode 2020-2026, 
plaatsvinden. 

De steenweg is totaal verouderd en niet meer geschikt 
voor de vele gebruikers. De Bergensesteenweg is zowat 
de levensader van onze gemeente voor mobiliteit en 
handel. Na ongeveer 100 jaar is het tijd voor een 
grondige heraanleg. We willen dat de steenweg een 
stadsboulevard wordt waar het niet alleen aangenaam 
winkelen is, maar waar ook de bewoners een 
aangename leefomgeving krijgen. Want weinigen 
beseffen  dat langs de steenweg meer dan 1.200 
Leeuwenaars wonen. Wonen zal er voor hen opnieuw 
aangenaam worden.

Oktober wordt ook de ‘Maand van het parkeren’. Nog 
meer dan anders zal er worden gecontroleerd op 
hinderlijk en fout parkeren.

Al meer dan 25 jaar is 17 oktober Werelddag van het 
verzet tegen armoede. Zeker in deze coronatijden is 
armoede een onderwerp waar we oog voor moeten 
hebben. Als gemeente zetten we daar eveneens sterk op 
in.

Ook de kinderen mogen hun stem laten horen. Hun frisse 
ideeën om Sint-Pieters-Leeuw nóg beter te maken, zijn 
welkom tijdens de Kinderraad die de jeugddienst voor 
het eerst organiseert op 28 oktober.

Graag zettten we onze wekelijkse vrijdagmarkt aan de 
Rink nog eens in de schijnwerpers. Niet zomaar een 
markt, maar eentje met een gevarieerd streekgebonden 
aanbod. 

De herfst en corona mogen dan wel in het land zijn, toch 
wens ik dat er voor iedereen een straaltje zon verschijnt.

Luc Deconinck,
burgemeester
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Herinrichting van de Bergensesteenweg 
start op 5 oktober

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en 
Aquafin starten op 5 oktober met de eerste fase van de herinrichting van 
de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. De weg wordt opnieuw 
ingericht over een afstand van 2,5 kilometer, van aan het kruispunt met de 
Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt met de Brusselbaan.

Wat verbetert er op de Bergensesteenweg?
De Bergensesteenweg is momenteel niet meer geschikt 
voor de vele handelaars, de fietsers en voetgangers 
en voor de mensen die er wonen. De vele complexe 
kruispunten maken een vlotte doorstroming onmogelijk. 
Daar brengen we met de herinrichting van de 
Bergensesteenweg verandering in.

De nieuwe weg zal er helemaal anders uitzien. De 
steenweg wordt grondig aangepakt en wordt een 
moderne weg op maat van wie er woont, werkt en er 
zich in het verkeer begeeft. Het openbaar vervoer en 
het gemotoriseerd verkeer wordt er vlotter en er komt 
meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Met 
ventwegen naast de handelszaken verbeteren we de 
doorstroom van het doorgaand verkeer en wordt de 
Bergensesteenweg aangenamer om te gaan winkelen.

Fase 1: herinrichting van kruispunten met Georges 
Wittouckstraat en Olmenlaan
De herinrichting van de Bergensesteenweg is een 
grootschalig project. Volgens de huidige planning duren 
de werken zes jaar, verspreid over acht fases. De eerste 
fase van de werken bevindt zich tussen het kruispunt 
met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan. 
Beide kruispunten worden eenvoudiger ingericht. 

Ter hoogte van het kruispunt met de Olmenlaan wordt 
een brede middenberm aangelegd. Daarnaast wordt 
de afslagstrook naar de Olmenlaan ook verlengd. De 
bushalte aan het kruispunt wordt ook opgeschoven en 
wordt een volwaardig busperron.

Het kruispunt met de Georges Wittouckstraat wordt ook 
overzichtelijker ingericht. Er komt een afslagstrook op 
de Bergensesteenweg naar de Georges Wittouckstraat. 
Verkeerslichten met drukknoppen helpen fietsers en 
voetgangers veiliger oversteken. 

Fase 1 start op 5 oktober 2020
Fase 1 van de herinrichting start op maandag 5 oktober 
2020. Vanaf dan wordt er gewerkt aan een veiligere en 
overzichtelijke Bergensesteenweg. De werken verlopen 
in drie deelfases.

In de eerste deelfase wordt er gewerkt aan de kant 
van de Georges Wittouckstraat. Het verkeer verplaatst 
zich dan over één rijstrook in elke rijrichting. Tijdens 
de tweede deelfase werken we aan de kant van 
de Olmenlaan. Verkeer richting Brussel rijdt over een 
versmalde rijstrook. Verkeer in de richting van Halle volgt 
een omleiding. Dit is de enige fase waarbij het verkeer 
een omleiding moet volgen. In de derde deelfase 
worden de bushaltes, de middeneilanden en het asfalt 
aangelegd.

Vragen over fase 1 van de herinrichting?
Lees meer informatie op www.wegenenverkeer.be/ 
bergensesteenweg. Neem contact op met de bereik-
baarheidsadviseur via het nummer 0472 18 53 21 of via 
het e-mailadres bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be.
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Voorbereidende nutswerken gelijk met fase 1
Tegelijkertijd met de start van fase 1 starten de 
nutsmaatschappijen, onder coördinatie van Synductis 
met voorbereidende nutswerken. Deze werken moeten 
plaatsvinden voor Wegen en Verkeer kan starten met 
fase 2 van de herinrichting. 

De nutsmaatschappijen verplaatsen 
elektriciteitsverbindingen, leggen de riolering opnieuw 
aan, koppelen leidingen af, verplaatsen internetkabels, 
... Deze werken worden grotendeels uitgevoerd naast 
de weg, ter hoogte van het voet- of fietspad.

Vragen over de voorbereidende nutswerken?
Neem contact op via het telefoonnummer 078 05 35 00 
of via het e-mailadres sien@synductis.be met  
vermelding van het werfnummer 101774.

 

OLMENLAAN VOOR DE WERKEN

FASE 1
KRUISPUNT G. WITTOUCKSTRAAT

OLMENLAAN NA DE WERKEN

N6
ZOOM
WITTOUCKSTRAAT
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Extra controles tijdens
Maand van het Parkeren

Wie regelmatig fietst of te voet op pad gaat, maakte 
het wellicht al eens mee: een wagen die geparkeerd 
staat op het fietspad of op het voetpad, waardoor jij je 
op straat moet begeven om je weg verder te zetten. 

“Ik stond er maar 5 minuutjes”, “ik moest even iets 
inladen”, … De lijst van excuses is lang. Toch kan dit 
foutparkeren leiden tot gevaarlijke situaties voor de 
voetganger of fietser die wordt gehinderd!

Ook hulpdiensten kunnen gehinderd worden door 
foutief geparkeerde wagens. Soms wordt door 
foutparkeerders de doorgang op de rijbaan smaller dan 
3 meter, waardoor hulpdiensten tijdens hun interventies 
niet kunnen passeren.

Tijdens de maand oktober wil de gemeente Sint-Pieters-
Leeuw samen met de politiezone Zennevallei een 
“Maand van het parkeren” houden. Nog meer dan 
anders zal er worden gecontroleerd op hinderlijk en fout 
parkeren.

In 2019 werden in totaal 896 GAS-boetes – met 
betrekking tot foutief parkeren – uitgeschreven op het 
Leeuws grondgebied. Retributies uitgeschreven in het 
kader van de blauwe zones zijn hier niet bij inbegrepen.

Een verwittigd man/vrouw …
Er zal tijdens de maand oktober gefocust worden op:
- Parkeren op voet- en fietspaden.
- Parkeren op plaatsen waardoor de doorgang voor 

hulpdiensten kleiner wordt dan de benodigde 3 meter.
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In de eerste fase wordt er gesensibiliseerd door de 
gemeenschapswachten en de politie, daarna zullen zij 
streng optreden tegen foutparkeerders. Na afloop van 
de actie publiceren we de resultaten. We hopen dat 
iedereen zich aan de regels houdt en dat we zo weinig 
mogelijk GAS-boetes moeten uitschrijven. 

Hoge parkeerdruk
In sommige delen van de gemeente stellen we een 
hoge parkeerdruk vast: de vraag naar het gebruik 
van de openbare ruimte voor parkeren overstijgt op 
die plaatsen het aanbod. In andere delen van de 
gemeente stellen we dit (nog) niet vast. Daarom heb je 
op sommige plaatsen een blauwe zone en op andere 
plaatsen niet. We moeten het beleid afstemmen op 
de verschillende werkelijkheden. Ook vinden we het 
belangrijk dat de nood aan parkeerruimte niet eenzijdig 
op het openbare domein wordt afgewenteld. 

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelde daarom in 2014 
een stedenbouwkundige verordening op inzake het 
aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen. 
Bij het optrekken van nieuwe gebouwen, het uitvoeren 
van bestemmingswijzigingen of het uitvoeren van 
verbouwingswerken moet de vergunninghouder het 
nodige aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen 
aanleggen op eigen terrein.

Alle info omtrent de verordening en de richtlijnen 
vind je op de gemeentelijke website, 
www.sint-pieters-leeuw.be.

Laat het ons weten! 
Wie kent de verkeerssituatie in jouw buurt 
het best? Inderdaad! Zijn er in jouw 
straat infrastructurele problemen die het 
foutparkeren in de hand werken? Geef dan 
je bevindingen door aan de dienst Mobiliteit. 

dienst Mobiliteit,
mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be
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17 oktober

Werelddag van het verzet tegen armoede
Al op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot Internationa-
le dag voor de uitroeiing van armoede. Vandaag loopt 
grofweg 20 % van de bevolking risico op armoede of so-
ciale uitsluiting in België*. Kind en Gezin maakte onlangs 
bekend dat kinderarmoede in ons land rond  
14 % blijft hangen. 

Corona zorgde daarnaast voor extra uitdagingen: thuis 
les volgen zonder een goede laptop, duurdere pro-
ducten moeten kopen omwille van “hamstergedrag”, 
je maatschappelijk werker niet meer mogen zien, in 
lockdown zitten in een klein huis zonder tuin, hogere 
elektriciteits-, water- en verwarmingskosten omdat je 
thuis moet blijven … 

Tijdens de lockdown konden we met z’n allen ervaren 
welke drempels mensen in armoede al kennen. Een 
gemis aan sociale contacten, zorgen over je werk, in-
komen of gezondheid, moeilijkheden om het dagelijkse 
gezinsleven te organiseren … zijn zaken waar een gezin 
in armoede dagdagelijks mee te maken krijgt. 

Verzet tegen armoede blijft dus hard nodig, voor en 
door iedereen. 

*Bron: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 

sociale uitsluiting

Wat kan jij doen?
• Hang op 17/10 een wit, geknoopt laken uit je raam als internationaal symbool voor “ontsnappen” 
 uit armoede. Je laat hiermee zien dat je mee de strijd tegen armoede aanknoopt.
• Verzet je tegen eenzaamheid en sociaal isolement: word buddy bij OP-STAP!
 Meer info via Michelle Greitemann – 02 371 03 64 of michelle.greitemann@sint-pieters-leeuw.be 
• Informeer je, kom lotgenoten tegen en uit je verhaal bij Open Armen; een Vereniging waar Armen het 

Woord nemen. 
• Heb je (financiële) problemen? Stel je vraag aan het Sociaal Huis via 02 371 03 50 of 
 sociaal.huis@sint-pieters-leeuw.be. 
• Heb je nood aan praktische ondersteuning in de vorm van mindermobielenvervoer, maaltijden, 
 boodschappen of andere zaken? Stel je vraag aan de lokale dienstencentra
 (’t Paviljoentje via 02 377 03 55, Meander via 02 370 88 80 of Negenhof via 02 332 59 53). 
• Heb je vragen of problemen rond wonen? Contacteer de Woonwinkel via 02 371 03 47 of 
 info@woonwinkelzennevallei.be.
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Een greep uit de acties in Leeuw tijdens de 
coronaperiode
• Dankzij het hulpplatform “Sint-Pieters-Leeuw 

Helpt!” werden vrijwilligers aan mensen met een 
hulpvraag gekoppeld voor boodschappen, 
apotheekbezoeken, telefoonbabbels … 

• Het lokaal bestuur zorgde voor laptops voor 
kwetsbare gezinnen zodat de kinderen online 
de lessen konden volgen, waarbij ze op onder-
steuning door Buurthuis 1601 konden rekenen.

• Huis van het Kind startte geheel coronaproof 
hun aanbod opnieuw op, inclusief ruilwinkel. 

• Vzw Baobab bedeelde, ook tijdens de lock-
down, voedselpakketten aan kwetsbare gezin-
nen vanuit Lokaal Dienstencentrum Negenhof 
en bleven heel wat gezinnen van verse, gevari-
eerde voeding voorzien. 

• In het Leeuwse 10-puntenplan werden naast 
de Leeuwebonnen specifieke waardebonnen 
voor kwetsbare gezinnen ontwikkeld vanuit 
het Sociaal Huis, om hen extra in hun noden te 
ondersteunen.

• De buddy’s van OP-STAP toonden zich van hun 
meest flexibele kant en bleven – ook in tijden 
van bubbels – op allerlei manieren warm in 
contact met hun buddy. 

• Kinderen die een leer- en taalachterstand 
dreigden op te lopen konden terecht in de 
Zomerschool.

Ook achter de schermen blijven we verder  
bouwen aan de strijd tegen armoede! 

Wie zijn Open Armen?
Open Armen vzw is een vereniging voor mensen die 
in aanraking zijn gekomen met (kans)armoede. Het is 
een plaats om nieuwe mensen te ontmoeten, steun te 
vinden, en om even op adem te komen.

Daarnaast is het een plaats om ervaringen te delen, 
te zoeken naar hoe het beter kan, en om daarover in 
gesprek te gaan met verschillende delen van de sa-
menleving om te zorgen dat de noden en wensen van 
mensen in armoede niet ongehoord blijven.

Open Armen is actief in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en 
Beersel. Wees welkom met je verhaal! 

02 358 13 62, info@openarmen.be of 
www.openarmen.be
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Beveilig je
tegen inbraak 

Je zou denken dat je minder weggaat dan voorheen, 
dat je meer telewerkt en je dus minder risico loopt 
om het slachtoffer te worden van inbraak. Weet dat 
inbrekers maar 5 minuten nodig hebben om je huis te 
betreden, je te bestelen en te vluchten. Je hoeft dus 
niet lang afwezig te zijn, het is voldoende om even 
boodschappen te gaan doen of je kinderen naar 
school of een activiteit te brengen.

Het is geweten dat het aantal inbraken toeneemt 
tijdens de donkere maanden. Het moment is dus 
aangebroken om jezelf af te vragen wat je kunt doen 
om inbraken te voorkomen.

Preventie
Het voorkomen van een inbraak begint met het 
aannemen van goede gewoonten, zoals steeds de 
deuren en ramen op slot te doen, ook al ben je maar 
even weg en aantrekkelijke voorwerpen zoals laptop, 
smartphone ... te verbergen. 

Tijdens de korte herfst- en winterdagen is het makkelijker 
voor inbrekers om vast te stellen of je aanwezig bent 
of niet: geen licht, rolluiken niet neergelaten. Geef 
dus de indruk dat er iemand thuis is door lampen met 
tijdschakelaars te gebruiken of de radio te laten spelen.

Een ander aandachtspunt zijn de inbraken via de eerste 
verdieping, die meer en meer voorkomen. Denk eraan 
om de eerste verdieping van je woning te beveiligen 
want inbrekers gebruiken alles wat binnen hun bereik 
ligt om op de eerste verdieping te komen: dakgoot, 
tuinmeubels, ladder, stelling, ...

Diefstalpreventieadviseur
Weet je niet waar te beginnen? Doe een beroep 
op de diefstalpreventieadviseur van de politiezone 
Zennevallei. Hij komt gratis naar je toe om de zwakke 
punten inzake de beveiliging van je woning te 
analyseren en doet aanbevelingen om de risico’s 
te verminderen. Niets is verplicht, je beslist zelf welke 
preventiemaatregelen je al dan niet wenst toe te 
passen. De adviezen van de diefstalpreventieadviseur 
zijn bovendien neutraal, objectief en volledig gratis. 
Aarzel dus niet langer!

De diefstalpreventieadviseur kan je ook adviseren 
om mechanische preventiemaatregelen te nemen. 
Zoals met name je deuren beveiligen met een 
meerpuntssluiting, een veiligheidscilinder of een rozet. 
De beveiliging van de ramen via vergrendelbare 
raamkrukken, opbouwsloten of gelaagd glas is ook 
belangrijk. 

Interesse? Wacht niet langer, maak een afspraak met je 
diefstalpreventieadviseur via info@politiezennevallei.be. 
Alle coronamaatregelen zullen strikt worden nageleefd.

Op de website www.1dagniet.be vind je nog talrijke 
preventietips. Ook jij kunt iets doen tegen inbraak. Volg 
dus de tips van de actie “1dagniet” en geef inbrekers 
geen enkele kans.

Van 19 tot 25 oktober 2020 organiseert de FOD 
Binnenlandse Zaken in samenwerking met de 
federale politie, de provincies, de politiezones 
en de gemeenten, de lokale preventiepartners 

en de private partners de zevende editie van de 
nationale actie tegen inbraak.
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Oktober = Borstkankermaand!

De mammobiel staat in Sint-Pieters-Leeuw
van 5 oktober 2020 tot en met 23 november 2020

Oktober staat in het teken van de strijd tegen borst-
kanker.

Elk jaar wordt in Vlaanderen bij 6.000 vrouwen borst-
kanker ontdekt. 8 op 10 vrouwen overleven de ziekte, 
dankzij vroege opsporing. Geef daarom aandacht aan 
het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. 

Slechts bij een beperkt aantal vrouwen die borstkanker 
krijgen, is er een erfelijke (5 %) of familiale (10 - 15 %) 
factor bekend.  Bij de meeste vrouwen die borstkanker 
krijgen, is de oorzaak echter niet bekend. Borstkanker 
kan dus bij iedereen voorkomen. 

Een vroegtijdige opsporing van borstkanker is dus van 
levensbelang. Tweejaarlijks komt de mammobiel naar 
Sint-Pieters-Leeuw.

Voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar is het aange-
raden elke twee jaar een screeningsmammografie te 
laten nemen om na te gaan of er veranderingen zijn die 
op borstkanker kunnen wijzen.

De mammobiel staat vanaf 5 oktober 2020 op de par-
king van het gemeentehuis, vanaf 27 oktober 2020 aan 
de sporthal te Ruisbroek, en vanaf 4 november 2020 
aan Zonnig Leven.

Dames die in aanmerking komen voor een gratis 
screeningsmammografie in de mammobiel, krijgen een 
persoonlijke uitnodiging thuis toegestuurd.

ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be
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Debbaut Julien en De Pril Godelieve

Paesmans Francis en Wijns Anny

De Greef Jean-Pierre en Weemaels Madeleine

DIAMANTEN BRUILOFT / 15 JULI

GOUDEN BRUILOFT / 8 AUGUSTUS

GOUDEN BRUILOFT / 1 SEPTEMBER

Jubilarissen Wij werken aan …

> Fabriekstraat fase 2
 Riolerings- en wegenwerken
 Doorgaand verkeer onderbroken
 augustus 2019 voorjaar 2021

 Deel 2a tussen Wandelingstraat tot Laekebeeklaan
 19 augustus 2019 7 februari 2020

 Deel 2b tussen Laekebeeklaan tot Bevrijdingsstraat
 27 januari 2020 29 mei 2020

 Deel 2c tussen Bevrijdingsstraat  
(uitgezonderd kruispunt) tot Hemelstraat

 4 augustus 2020 31 maart 2021

> Leon Kreperlaan en Koning Albertplein
 Riolerings- en wegenwerken
 Doorgaand verkeer onderbroken
 18 mei 2020 31 maart 2021

> Bergensesteenweg (N6)
 Herinrichtingswerken 2020 - 2026
 Fase1: kruispunten Georges Wittouckstraat en 

Olmenlaan
 5 oktober 2020 30 april 2021

    Voorbereidende nutswerken voor fase 2 t.e.m. 8
    5 oktober 2020 augustus 2021

De vermelde begin- en einddata kunnen steeds 
wijzigen door ongunstige weersomstandigheden en/

of onvoorziene omstandigheden!


