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• Oversteekplaatsen toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
• Bredere perrons aan de tramhalte en toegankelijk voor personen met beperkte  

mobiliteit
• Creatie dubbelrichtingsfietspad en comfortabelere voetpaden
• Afschaffing van de lus  betere organisatie van het tramverkeer
• Veiligere verkeerssituatie
• Meer groen in de openbare ruimte
• Geluidsarmere doortocht van de trams dankzij isolatie rond de sporen

Doelstellingen van de heraanleg
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Nieuwe situatie

Rondpunt afgeschaft

Tram in de rijbaan

Dubbelrichtingsfietspad

Tramhalte
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Planning van de werken:  
vanaf februari 2021
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Voorwoord
• Voorwaardelijke info
 Bouwvergunning in aanvraag
 Werforganisatie kan evolueren en hangt af van veel factoren

 Termijnen en datums = schattingen
 Nutswerken: waterleiding, riolering, telecom, gas,  

electriciteit



Welke werken?
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• Nutswerken + vervanging tramsporen:  
werf in rijbaan en kant trameindpunt:  
1 februari tot 2e week juli 2021

• Geen toegang voor voertuigen, ook niet  
van de bewoners, vanaf 19 april

• Herasfaltering rijbaan: in de loop van 2e  
semester 2021

• Dansaert Park blijft toegankelijk

• Nutswerken en vervanging tramsporen: werf  
in rijbaan en voetpaden beide kanten; vanaf 1  
februari tot einde augustus 2021.

• Geen toegang voor voertuigen, ook niet van  
de bewoners, vanaf 7 juni of 5 juli.

• Heraanleg stoepen, fietspad en parkeerzones:  
het doel is dit te doen vanaf september,  
gedurende 5 maanden. Verkeersimpact nog  
te bepalen.

Afsluiting kruispunt gedurende  
kortere periodes, vanaf half april



Doorgaand verkeer: 19 april – 7 juni 2021

Dansaert Park
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Doorgaand verkeer: 7 juni – eind augustus 2021
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Verkeer bewoners Dansaertlaan: 19 april – 9 juli 2021

Farys plaatst een nieuwe riolering in de rijbaan en de MIVB vervangt de tramsporen. Hierdoor zullen  
voertuigen niet door kunnen, ook niet die van de bewoners. Voor specifieke situaties, zoals bv. een verhuis,  
kunt u ons best contacteren en wordt er naar een oplossinggezocht.

10



Verkeer bewoners Brusselstraat: 7 juni – 5 juli 2021

Farys plaatst een nieuwe riolering in een deel van de rijbaan. Hierdoor zullen voertuigen niet door kunnen, tenzij voor  
specifieke situaties, zoals bv. een verhuis.
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Verkeer bewoners Brusselstraat 5 juli – 23 augustus 2021

De MIVB vervangt de tramsporen. Hierdoor zullen voertuigen niet door kunnen, tenzij voor specifieke situaties, zoalsbv.  
een verhuis.
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Dreamland en Lukoil: toegankelijk via Hunderenveld

X
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Vanaf ten vroegste september 2021

• Wegeniswerken (stoepen, parkeerzones,  
fietspad)

• Verkeerssituatie nog niet bepaald
• Geschatte duur van 5 maanden
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Openbaar vervoer
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Openbaar vervoer
• Tram 19

o beperkt tot Hunderenveld
o van 19/04 tot 23/08/2021

• Bussen 20 en 87
o geen wijzigingen

• De Lijn: bus 355
o tijdelijk omgeleid

Info: www.mivb.brussels, de mobiele app,  
070/23 2000, en aan de betrokken haltes

http://www.delijn.be 
https://www.delijn.be/nl/contact/klantendienst
070 220 200

http://www.mivb.brussels/
http://www.delijn.be/
http://www.delijn.be/nl/contact/klantendienst


Veelgestelde vragen
Op www.mivb.brussels en www.dilbeek.be/werken 
vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hebt u nog een andere vraag? Contacteer ons,  
telefonisch of per mail.
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http://www.dilbeek.be/werken


Contact
Centraal  
0800/21 640

Nutsbedrijven  
02/238 96 99
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Anne-Marie.Eelen@mivb.brussels

www.mivb.brussels en www.dilbeek.be

Christophe.adam@dewatergroep.be
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http://www.dilbeek.be/
mailto:Christophe.adam@dewatergroep.be
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