
 

    

Ringtrambus: voorbereidende werken Sint-Annalaan vanaf mei 
 

UITNODIGING: infoavond dinsdag 23 april CC Strombeek 19 u 
 

 

Beste inwoner van de Sint-Annalaan,  

 

Binnenkort starten de voorbereidende werken voor de Ringtrambus in de Sint-Annalaan. De 
nutsmaatschappijen zullen ten vroegste vanaf 2 mei 2019 werken aan leidingen, kabels en andere 
nutsvoorzieningen. De Watergroep treedt op als coördinator voor deze werken en zal de werken in 
goede banen leiden.  

De werken die worden uitgevoerd door De Watergroep brengen vooral lokale hinder met zich mee: 
er wordt gewerkt in voetpaden, bermen en langs de kant van de weg. Voor het doorgaand 
verkeer zal de hinder beperkt zijn. Na deze voorbereidende werken zal De Werkvennootschap 
eind 2019 beginnen met de eigenlijke herinrichting van de Sint-Annalaan. 

 

De inwoners van de Sint-Annalaan zijn uitgenodigd op een infoavond over deze 
voorbereidende werken en het project van de herinrichting van de Sint-Annalaan.  
De infoavond gaat door in de Hemmerechtszaal van het CC Strombeek, Gemeenteplein 1, 
1853 Grimbergen, op dinsdag 23 april om 19 u.  

Tijdens deze infoavond zal De Watergroep N.V. uitleg geven over hun voorbereidende 
werken. De Werkvennootschap zal toelichting geven bij het verdere verloop van het 
project. 

De grote herinrichtingswerken van de Sint-Annalaan, die zullen uitgevoerd worden door De 
Werkvennootschap, zullen ten vroegste in oktober 2019 van start gaan. Dan zal De Watergroep 
de nodige werken aan de nutsvoorzieningen afgerond hebben. 
 
Voor de start van de grote herinrichtingswerken organiseren we nog een infoavond in september en 
informeren we u nog met een volgende bewonersbrief. 

Blijf op de hoogte! 

De Werkvennootschap zet maximaal in op communicatie en Minder-Hinder tijdens de werken. 
Benieuwd naar hoe de Sint-Annalaan er gaat uitzien na de herinrichting? Kijk dan zeker de vorige 
bewonersbrief over de Sint-Annalaan eens na. Die kan je downloaden op onze website 
www.werkenaandering.be/sint-annalaan.  

Schrijf je ook in op de digitale nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de laatste informatie over dit 
project. Dat kan ook op bovenstaande webpagina. 



 

    

Bereikbaarheidsadviseur 

Op deze werf wordt ook de bereikbaarheidsadviseur van De Werkvennootschap ingezet. Hij kan je 
bijstaan wanneer je dringende vragen hebt over bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werken. 
Tijdens de kantooruren (van 9u tot 17u) neem je contact op met de bereikbaarheidsadviseur op het 
nummer 0477/95.83.09 of via sint-annalaan@werkenaandering.be.   

Ook tijdens de voorbereidende werken van De Watergroep zal de bereikbaarheidsadviseur al je 
vragen en/of opmerkingen kunnen doorgeven aan de juiste personen bij De Watergroep. 

 

Ringtrambus 

De eerste Ringtrambussen zullen op het huidig tracé van lijn 820 van De Lijn ingezet worden. De 
drieledige Ringtrambus van 24 meter heeft een grotere capaciteit dan een klassieke bus. Hij is ook 
gedeeltelijk elektrisch en dus milieuvriendelijk. De Ringtrambus zal comfortabel gebruikt kunnen 
worden door mensen met kinderwagens en fietsen. De Werkvennootschap werkt druk aan vrije 
busbanen om de doorstroming van de Ringtrambus te verzekeren, zo ook in Grimbergen en 
Vilvoorde, in de Sint-Annalaan. 

 

 

 

 

Voor verdere vragen of inlichtingen kan je ons steeds bereiken via de contactgegevens bovenaan 
deze pagina. We wensen je alvast te bedanken voor je begrip tijdens deze werken.  

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Joost Swinnen 

Integraal Projectleider Brabantnet, De Werkvennootschap 


