Dienst Mobiliteit

Afdeling Grondgebiedszaken
Malderendorp 14
1840 Londerzeel (Malderen)
052 39 92 69
mobiliteit@londerzeel.be
meer contactgegevens

Sms-service mobiliteit
Gratis sms-dienst
Om vlug en efficiënt te communiceren, gebruikt de Gemeente Londerzeel een gratis
sms-systeem voor communicatie over mobiliteit, noodtoestanden en openbare
werken.

Wanneer versturen wij een sms'je?
bij het afsluiten van een straat met een wijziging van de verkeersstroom tot
gevolg
bij een moeilijke doorgang (bv. bij werkzaamheden in de Steenhuffelsestraat
wordt met verkeerslichten gewerkt)
bij het opnieuw openstellen van een straat voor doorgaand verkeer (omdat de
werken sneller beëindigd zijn dan gepland bv.)
Als de Gemeente Londerzeel op tijd op de hoogte werd gebracht, dan versturen we de
sms een dag of twee op voorhand. Bij niet-aangekondigde hinder – bijvoorbeeld een
zwaar ongeval of mankement (een spooroverweg die plots geblokkeerd is) –
versturen we de sms op het moment zelf.

Voorbeeldsms:
Enkele fictieve voorbeelden van hoe de sms’en eruit zien:
Lakeman afgesltn tss Palm & Overdebeek van 20/10 tot 30/10 door
werkzaamheden - volg omleiding
Steenhuffelsestr moeilijke doorgang tss Beekstr en spoor van 15/10 tot 25/02
door werkzaamheden; doorgang met verkeerslichten
Kerkhofstr afgesltn tss WZC Herfstvreugde & Berkenln tgv gaslek - volg
omleiding
Lakeman terug open

Breuk waterleiding in Sneppelaar – straat afgesloten tss 17 en 20 u.

Hoe inschrijven?
Via sms
Stuur een sms naar 0478 52 06 15. Vermeld in jouw bericht:
1.
2.
3.
4.

je naam & voornaam
je straat, huisnummer en busnummer
je deelgemeente
je gewenste optie: optie 1, optie 2 of optie 3
optie 1: je wenst enkel mobiliteitsgegevens uit je eigen omgeving
optie 2: je wenst mobiliteitsgegevens binnen je deelgemeente
optie 3: je wenst mobiliteitsgegevens over het hele grondgebied van
Londerzeel

Opgelet: deze inschrijvings-sms kost jou evenveel als een normaal sms-bericht.
vb.: Pieters Jan
Brugstraat 37 bus 4
Londerzeel St.-Jozef
optie 2
Na inschrijving ontvang je een sms die jouw inschrijving bevestigt. Deze sms ontvang
je gratis.

Telefonisch via 052 39 92 69
Vraag naar wegencoördinator Gert Vermeiren en vermeld:
1.
2.
3.
4.

je naam & voornaam
je straat, nr. en busnr.
je deelgemeente
je gewenste optie: optie 1, optie 2 of optie 3
optie 1: je wenst enkel mobiliteitsgegevens uit je eigen omgeving
optie 2: je wenst mobiliteitsgegevens binnen je deelgemeente
optie 3: je wenst mobiliteitsgegevens over het hele grondgebied van
Londerzeel

Opgelet: dit gesprek kost jou zoveel als een telefoongesprek naar een vaste lijn.

Via e-mail
Mail naar mobiliteit@londerzeel.be de volgende informatie:
1.
2.
3.
4.
5.

je naam & voornaam
je straat nr. en busnr.
je deelgemeente
je gsm-nummer
je gewenste optie: optie 1, optie 2 of optie 3
optie 1: je wenst enkel mobiliteitsgegevens uit je eigen omgeving
optie 2: je wenst mobiliteitsgegevens binnen je deelgemeente
optie 3: je wenst mobiliteitsgegevens over het hele grondgebied van
Londerzeel

vb.: Pieters Jan
Brugstraat 37 bus 4
Londerzeel St.-Jozef
0475 11 11 11
optie 2
Na inschrijving ontvang je een sms die jouw inschrijving bevestigt. Deze sms ontvang
je gratis.

Via het e-loket
e-loket: inschrijving / uitschrijving sms-service mobiliteit

Antwoorden op een sms?
Antwoorden op onze sms'jes heeft geen zin. Integendeel, je betaalt één sms-bericht.

Hoe uitschrijven?
Uitschrijven op de sms-dienst (zodat je geen sms-berichten meer ontvangt) kan:

Via sms
Sms naar 0478 52 06 15 de boodschap 'STOP'. Je hoeft jouw contactgegevens niet te
vermelden in dit bericht.
Opgelet: deze uitschrijvings-sms kost je evenveel als een normaal sms-bericht.

Via e-mail
Mail naar mobiliteit@londerzeel.be het bericht 'STOP sms-service' en jouw gsmnummer.

Via het e-loket

Nieuws
Laat je waarschuwen via BE-alert!
meer nieuws

