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Turnhout, 1 september ‘21 
Beste ouder(s), 
 
Een bericht vanuit stad Turnhout:  
 
Met de start van het nieuwe schooljaar voor de deur wil ik u graag op de hoogte brengen van twee 
wegenwerken in Turnhout die mogelijk een invloed gaan hebben op de bereikbaarheid van uw school.  
 

1. AWV maakt het kruispunt aan MC Donalds veiliger 
AWV voert momenteel de werken uit om het kruispunt aan de MC Donalds veiliger te maken. De werken 
worden in verschillende fasen uitgevoerd. De fase die nu in uitvoering is, wordt normaal afgerond rond 17 
september. De hinder tijdens de uitvoering van deze fase is momenteel gering. Autoverkeer kan blijven 
passeren. Voetgangers en fietsers volgen ter plaatse een kleine omleiding. Na 17 september start de volgende 
fase. AWV brengt Stad Turnhout nog op de hoogte van de hinder en de eventuele omleiding.  
Extra info over de werken vindt u op de website van AWV: https://www.wegenenverkeer.be/werken/ring-
turnhout-veiliger-kruispunt-met-steenweg-op-zevendonk-en-nieuwe-afslagstrook-voor 
 

2. Aanleg regenwateras op Steenweg op Mol 
Vanaf 6 september start de aanleg van de regenwateras oost op de Steenweg op Mol. Het einde van de 
werken is voorzien tegen eind december 2021. Tijdens de werken gelden volgende verkeersmaatregelen:  

• Steenweg op Mol wordt afgesloten tussen de Oranjemolenstraat en huisnummer 45.  
• Plaatselijk verkeer, ook voetgangers en fietsers, volgen een omleiding via de Zandbergstraat, 

Oranjemolenstraat en Boomgaardstraat in beide richtingen.  
• Doorgaand verkeer wordt via de ring en Jubileumlaan en de ring en Graatakker naar het 

centrum geleid.  
• Ook de bussen van De Lijn volgen een omleiding. Voor de vertrektijden en haltes raadpleeg 

www.delijn.be.  
 

De aanleg van de regenwateras oost is een groot project dat nog enkele jaren gaat duren. Ook de 
Oranjemolenstraat, Boomgaardstraat, Tijl- en Nelestraat en Hoveniersstraat volgen nog in dit project. De 
buurtbewoners en de scholen in de buurt van de werken worden tijdig op de hoogte gebracht voor de werken 
van start gaan.  
Extra informatie vindt u hier www.turnhout.be/steenweg-op-mol-9 en hier www.turnhout.be/rwa-as-oost 
 
Als u verder op de hoogte wilt blijven over het verloop van deze twee (of één van de twee) wegenwerken mag 
u mij steeds een mailtje sturen.  
 
Vriendelijke groeten 
Annelies 
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