
GROENSTRAAT
Afsfaltering vanaf 15 september

Beste bewoner,

Binnenkort zijn er in je buurt werken die hinder veroorzaken.

WAAR ZIJN DE WERKEN?

 ■ In de Groenstraat.

OM WELKE WERKEN GAAT HET?

 ■ We vernieuwen de riooldeksels en het asfalt in de straat.
 ■ De Groenstraat wordt een fietsstraat: een fietsvriendelijke straat waar auto’s geen fietsers mogen inhalen. 

Om de fietsstraat te verduidelijken krijgt het wegdek een bordeauxrode asfaltlaag.

WANNEER ZIJN DE WERKEN?

De werken gebeuren in 3 fases.

Fase 1: Noordelijk straatdeel van de Naamsesteenweg tot aan de Hertogstraat
 ■ Start: vanaf donderdag 15 september 2022
 ■ Einde: tot en met vrijdag 23 september 2022

Fase 2: Kruispunt Groenstraat met de Hertogstraat
 ■ Start: vanaf vrijdag 16 september 2022
 ■ Einde: tot en met zaterdag 17 september 2022

Fase 3: Zuidelijk straatdeel van de Hertogstraat tot aan de Naamsesteenweg (richting Oud-Heverlee)
 ■ Start: vanaf maandag 26 september 2022
 ■ Einde: tot en met woensdag 5 oktober 2022

De timing kan veranderen door het weer of door omstandigheden op de werf. Let goed op de signalisatie.

WAARMEE MOET JE REKENING HOUDEN?

Werfzone
 ■ De werfzone is afgesloten.
 ■ Binnen de werfzone geldt een parkeerverbod op straat.

Woningen en garages

 ■ Voor 7 uur en na 18 uur kan je met je auto parkeren op je oprit of in je garage, behalve
 ■ wanneer de werken voor je oprit of garage gebeuren
 ■ op de dag dat we de toplaag asfalt aanleggen

 ■ Opgelet: de werfzone is oneffen en de riooldeksels zijn verhoogd. Door de werfzone rijden, raden we daarom 
af en gebeurt op eigen risico.

 ■ Is je garage of oprit door de werken onbereikbaar? Vraag een gratis parkeerkaart aan. Daarmee kan je buiten 
de werfzone parkeren. Vraag de kaart via www.leuven.be/parkeerkaart-tijdens-werken.



v.u. Dirk Vansina, schepen van openbare werken, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

VERKEERSMAATREGELEN 

Met de auto

 ■ Fase 1: omleiding via de Naamsesteenweg of via de Broekstraat, Geldenaaksebaan, Pakenstraat, 
Leeuwerikenstraat en Hertogstraat (voor verkeer dat via de Burgemeester Stanislas De Rijcklaan of 
Hoveniersdreef naar de Groenstraat moet).

 ■ Fase 2 (kruispunt Groenstraat met Hertogstraat afgesloten): omleiding via de Naamsesteenweg, ring van 
Leuven, Geldenaaksebaan, Pakenstraat, Leeuwerikenstraat.

 ■ Fase 3: omleiding via de Naamsesteenweg en de Hertogstraat.

Met de fiets

 ■ Fase 1 en 2: omleiding via Ter Spicht en de Naamsesteenweg

 ■ Fase 3: omleiding via de Naamsesteenweg en Hertogstraat

Te voet

 ■ Voetgangers kunnen de werken voorzichtig passeren via het voetpad. Woningen blijven te voet bereikbaar.

HUISVUIL

Zet je huisvuil op de voorziene dagen voor 7 uur buiten aan je woning. De aannemer verzamelt het op een plaats 
die bereikbaar is voor de vuilniswagen. Schrijf je straatnaam en huisnummer op je gft-bak zodat de aannemer die 
weer op de juiste plaats kan terugzetten.KAART)

Meer weten? We helpen je graag verder.
Problemen ter plaatse:  
Kris Maho (werftoezichter stad Leuven) | tel. 0499 05 44 07 
Algemene vragen:  
Dienst communicatie stadsvernieuwing | tel. 016 272 272 
e-mail: stadsvernieuwing@leuven.be
Technische vragen over de werken:  
Kobe Raeymaekers (projectleider) |  
e-mail: kobe.raeymaekers@leuven.be
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