NACHTWERKEN NEERSTALSESTEENWEG

Mevrouw, Mijnheer,

In het kader van de werken aan de tramsporen die deze week gestart zijn in de Neerstalsesteenweg, vestigen
wij uw aandacht erop dat een deel van de werken tijdens de nacht zal plaatsvinden.
Dit is noodzakelijk, teneinde de dienst van de trams aan de bevolking te verzekeren, ook tijdens de werken.
Aldus wordt lijn 81 enkel onderbroken gedurende twee weekends, op 2-3 juni en 16-17 juni. Om tijdig klaar te
zijn voor het herstel van de tramdienst op maandagochtend, zien wij ons genoodzaakt zonder onderbreking
door te werken van vrijdagavond 20u tot maandagochtend.
In deze weekends worden de oude sporen weggenomen en de nieuwe geplaatst. Sommige taken, zoals de
uitbraakwerken (vanaf vrijdagavond) en de laswerken kunnen een tijdelijke toename van de geluidshinder
veroorzaken.
Wij stellen alles in het werk om de hinder te beperken.
Wij werken voor de kwaliteit van de publieke infrastructuur en danken u voor uw begrip.
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TRAVAUX NOCTURNES CHAUSSÉE DE NEERSTALLE

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des travaux de renouvellement des voies de tram dans la chaussée de Neerstalle, nous attirons
votre attention sur le fait qu’une partie des travaux se déroulera de nuit.
Cette mesure est malheureusement indispensable, afin de pouvoir assurer d’une façon optimale la continuité
du service des transports publics pendant les travaux.
Ainsi le tram 81 sera uniquement interrompu durant deux week-ends, en l’occurence ceux des 2-3 et 16-17 juin.
Afin de rétablir le tram le lundi matin, nous nous verrons contraints de travailler en continu du vendredi soir
20h au lundi matin.
Durant ces week-ends les anciennes voies seront enlevées et les nouvelles placées. Certaines tâches, comme les
travaux d’excavation (qui commencent dès le vendredi soir) et les travaux de soudure et meulage pourront créer
un niveau de bruit plus élevé.
Nous mettons tout en œuvre pour limiter les incidences.
Nous travaillons pour la qualité des infrastructures publiques.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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