Werken Statiestraat FASE 1a
Vanaf 21 augustus 2017 gaan in de Statiestraat tussen de Dreef en de markt werken van start. Alle
nutsvoorzieningen worden vervangen en de straat wordt veiliger ingericht en verfraaid. Tijdens deze werken zal er
echter geen doorgang meer mogelijk zal zijn voor doorgaand verkeer en worden samen met enkele omleidingen
flankerende verkeersmaatregelen ingevoerd.
Omdat de werken in 5 fasen verlopen, is het de bedoeling van het bestuur van de gemeente Ternat en haar diensten
om via een nieuwsbrief alle inwoners en passanten op de hoogte te brengen van de stand van zaken en de
verkeerswijzigingen verbonden aan deze fasering.
Elke fase zal volledig worden afgewerkt vooraleer een tweede fase kan worden opgestart. Door deze aanpak lopen
de werfzones en faseringen niet door elkaar en blijft een verkeerssituatie per fase steeds duidelijk.
De eerste fase loopt van de kruising Statiestraat met Van Nuffelstraat tot en met kruispunt Statiestraat met ’T
Serclaesstraat en Kloosterweg. Inclusief begin Van Nuffelstraat tot huisnr. 1 en begin Dreef tot huisnr. 25 en 20.
Omleidingen doorgaand verkeer en lokaal verkeer:
Het tonnage verkeer en de personenwagens die geen specifieke functie hebben in en rond de werfzone op grotere
schaal worden omgeleid om de verkeersdruk te beperken. Dit zowel via de N8 Ninoofsesteenweg en de N285
Assesteenweg. Er wordt opnieuw een herhaling geplaatst ter hoogte centrum Bodegem met een omleiding via de
Brusselstraat of de Langestraat.
-

Trage weggebruikers:
 In functie van de trage weggebruikers en het wooncomfort van de zone rond de werf wordt
de snelheid in de omliggende straten terug gebracht naar 30km/u. We trachten ook steeds
een alternatief aan te bieden aan de trage weggebruikers, zo veel mogelijk gescheiden van
doorgaand verkeer.

-

Doorgaand verkeer en tonnage +3.5T
 komende van de Assesteenweg N285 via de Nattestraat, Wijmenierlaan, Brusselstraat en
Statiestraat.
 Doorgaand verkeer en tonnage +3.5T komende van de Brusselstraat en markt via de
Nattestraat, Wijmenierlaan, Brusselstraat en Statiestraat.
 Vanuit Bodegem centrum alle doorgaand verkeer richting Ternat omleiden richting
Brusselstraat en via Schepdaalstraat, Wijngaardstraat, Jan de Trochstraat en Langestraat en
niet via Bodegemstraat en Keizerstraat. Indicatie centrum Ternat onderbroken.

-

Lokaal/plaatselijk verkeer, verbod op tonnage enkel laden en lossen, uitgez. busdiensten:
 Komende van Statiestraat:
plaatselijk verkeer via de Van Overstraetenlaan, Van Nuffelstraat, Borredam en Markt in
beide richtingen (uitgezonderd fietsen en bromfietsen klasse A).


Komende van Sterrelaan:
Plaatselijk verkeer via de Sterrelaan, Terlindenstraat, Van Cauwelaertstraat en Statiestraat.
De ’t Serclaesstraat en het onderste gedeelte van de Terlindenstraat tussen ’t Serclaesstraat
en Sterrelaan blijft 2 rijrichtingen.

Het gedeelte van de ’t Serclaesstraat tot de Van Cauwelaertstraat wordt beperkt één
richtingsverkeer (met uitzondering van fietsers en bomfietsen klasse A) in opgaande richting.



Komende van Brusselstraat en Markt:
 Via de Van Cauwelaertstraat, Weverstraat, Langestraat en Stenebrugstraat.
 Via Markt, Borredam, Van Nuffelstraat en Van Overstraetenlaan.

Bereikbaarheid woningen in de werfzone:
 in samenspraak met de aannemer kunnen afspraken worden gemaakt ifv. laden en lossen
van materialen en het parkeren op eigen terrein. De woningen zijn maximum 4 à 5 dagen
niet bereikbaar met de wagen op het moment dat de nutsvoorzieningen net voor je deur
worden verwijderd en opnieuw aangelegd. Er wordt steeds en loopbrugje geplaatst aan de
ingang van elke woning.
Bereikbaarheid scholen:
- Sint-Angela:
 De fietser en voetgangers zullen steeds via de Statiestraat de school kunnen bereiken.
Wel bieden we een makkelijker traject aan via de schooldreef en Kouterweg wanneer de
werken op de Statiestraat zelf zeer intensief zijn.
 blijft met de wagen bereikbaar via de Van Cauwelaertstraat (sport- en jeugdsite) waarbij de
helft van de parking steeds kan worden gebruikt om te gaan parkeren.
 Ook via de Terlindenstraat en ’t Serclaesstraat kan de school worden bereikt met de wagen.
De parking van Sint Jozef zal dienen als kiss ’n ride parking voor de jongsten en als keerpunt
om opnieuw via de ’T Serclaesstraat de werfzone te verlaten.
-

Sint Jozef, Kasteel Kruikenburg en sporthal:
 De fietser en voetgangers zullen steeds via de Statiestraat de school kunnen bereiken.
Ook via de Terlindenstraat en ’t Serclaesstraat en doorsteek ’t Serclaesstraat - Dreef is de
school bereikbaar
 via de Terlindenstraat en ’t Serclaesstraat kan de school worden bereikt met de wagen. De
parking van De Brug zal dienen als kiss ’n ride parking voor de jongsten en als keerpunt om
opnieuw via de ’T Serclaesstraat de werfzone te verlaten.
 Kinderen afzetten kan nog steeds in de Statiestraat rechtover de handelszaken
(Vastenavondt, Pedevallei en Tropical beach). Maar een specifiek keerpunt is hier niet. De
makkelijkste plaats om de leerlingen af te zetten is de Sterrelaan en de parking via de ’t
Serclaesstraat.

-

Parkeren en parkeerverbod:
o Parkeren en Beschikbare parkeerplaatsen (binnen de 400m):
 P Sterrelaan:
16 ppl. (400m tot school)
 P V. Cauwelaertstraat:
50 ppl. (sportsite)
 P markt:
85 ppl. grote Dries (300m tot school)
47 ppl. kleine Dries (300m tot school)
 Kouterweg:
08 ppl. (100m tot school en 350m tot markt)
 Borredam (achter kerk)
20 ppl. (300m tot school en 150m markt)
 P school De Brug
42 ppl.
Te gebruiken als kiss ’n ride school. Kan na 17u en voor 8u worden gebruikt door bewoners,
avondschool en ifv. de handelaars.




Dreef: blauwe zone (max. 2 uur) ifv. handel en bewoners = kort parkeren en bewoners.
Statiestraat tussen Van Overstraetenlaan en Dreef: blauwe zone (max. 2 uur) ifv. handel en
het afzetten van leerlingen. Geen bewonerskaarten.
Parking Okay kan enkel worden gebruikt voor en na openingstijden.

o parkeerverbod:
 Op de Van Overstraetenlaan, Van Nuffelstraat en Borredam kan enkel nog geparkeerd
worden in de daartoe voorziene zones. Dit om een veilige doorstroming van het lokale
verkeer en openbaar vervoer te kunnen garanderen.
 ’T Serclaesstraat van Statiestraat tot achteringang Sport- en Pulssite.
 Onderste gedeelte van de Van Cauwelaertstraat tijdens spitsuren.
De verkeersborden op de weg geven steeds aan waar wel en niet mag worden geparkeerd. De situatie kan
wijzigen ifv. doorstroming, specifieke aanvragen, etc..
Route openbaar vervoer De Lijn:
 Komende van de Statiestraat en Sterrelaan: omleiding via Statiestraat, Van Overstraetenlaan,
Van Nuffelstraat, Borredam en markt.
 Komende van de rotonde Brusselstraat wordt de halte van de markt verplaatst naar de
zijkant van de grote dries van de markt (kant Jurlie Sport/Affligem café).
 Er zal een bijkomende halte worden geplaatst aan de Van Overstraetenlaan thv. de
aansluiting met de Statiestraat.


OPGELET: tijdens de wekelijkse donderdagmarkt verloopt de omleiding via:
Statiestraat, station, N285 (Assesteenweg), Nattestraat, Wijmenierlaan en rotonde
Brusseltraat en omgekeerd.
De vervoersmaatschappij De Lijn zet al deze info online en je kan steeds bij hen terecht voor
mogelijke updates of verdere info.

De geschatte duur van deze eerste fase is 35 werkdagen uitgezonderd weerverlet.
Wij rekenen op uw begrip voor eventuele hinder en ongemakken die deze werken kunnen veroorzaken. Je kan
voor vragen of opmerkingen, altijd terecht op het mailadres OPENBARE.WERKEN@TERNAT.BE of via het
telefoonnummer 02 451 45 86. Ook kan u altijd terecht op de website van Ternat (www.ternat.be) om info over
de werkzaamheden te kunnen raadplegen.

