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Betreft: Start nieuwe fase heraanleg Ronsesestraat
Beste bewoner
We maken werk van een vernieuwd Rondplein en Ronsesestraat. De aannemer start met
een volgende fase op het Rondplein.

Hoe ziet de verkeerssituatie eruit?
De situatie op het Rondplein blijft als volgt:





Afzonderlijke verkeerslichten (2) ter hoogte van Herreweg en
Geraardsbergsestraat
Circulatie op het Rondplein
o Vanuit Rondplein kan je de Kasteelstraat inrijden
o Vanuit Kasteelstraat kan je het Rondplein niet inrijden (omwille van
verkeersveiligheid)
o Vanaf Rondplein kan je de Ronsesestraat niet inrijden. Bewoners en
klanten kunnen de Ronsesestraat bereiken via de omleidingen
Fietsers zijn niet toegelaten op het Rondplein

Welke omleidingen zijn er?
De flankerende maatregelen die de voorbije weken in verschillende straten van kracht
waren, blijven behouden.

Wat met mijn afval?
We vragen aan bewoners van:


Rondplein, stukje Herreweg (t.e.m. nr. 11-6), stukje Geraardsbergsestraat (t.e.m.
21- 4) om hun huisvuil aan te bieden de avond voor de ophaling vanaf 19 uur en
voor 05 uur op het inzamelpunt ter hoogte van parkeerstrook aan Colruyt



Ronsesestraat, tussen Rondplein en St-Martensstraat, om hun huisvuil aan te
bieden de avond voor de ophaling vanaf 19 uur of voor 05 uur ofwel:
o Ter hoogte van de woning zodat de aannemer het huisvuil kan vervoeren
naar de inzamelpunten
o op het inzamelpunt ter hoogte van Opbrakelstraat
o op het inzamelpunt ter hoogte van parking te St.-Martensstraat
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Ekeveldstraat om hun huisvuil aan te bieden de avond voor de ophaling vanaf 19
uur of voor 05 uur ter hoogte van de Ronsesestraat zodat de aannemer het
huisvuil kan vervoeren naar de inzamelpunten

Bewoners mogen hun PMD en papier en karton ook aanbieden de avond voor de ophaling
vanaf 19 uur en voor 05 uur op de diverse inzamelpunten (ter hoogte van parkeerstrook
aan Colruyt, Opbrakelsestraat en parking te St.-Martensstraat)

Wanneer eindigen de werken?
De werken van deze fase eindigen (onder voorbehoud van weerverlet,…) eind augustus
2022.

Waar vind ik meer info?
De gemeentelijke website blijft het kanaal bij uitstek om de meest recente info te vinden:
https://www.brakel.be/2021/10/05/vernieuwing-ronsesestraat/
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