
Nieuwsbrief werken F23 Kanaalroute Noord

Beste bewoner,

De F23 is een 32 km lange fietssnelweg die Boom met Brussel verbindt. Het
traject langs de N260 (Westvaartdijk/Brusselsesteenweg) tussen de Verbrande
Brug in Grimbergen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is aan vernieuwing
en verbetering toe. Eind augustus 2019 werden daarvoor de nodige werken
opgestart. Die aanpassingen moeten van de fiets een volwaardig alternatief
maken voor het woon-werkverkeer in de regio. Ook de weg en de riolering
worden volledig vernieuwd.

Stand van zaken

Brusselsesteenweg onderbroken gedurende een week

We verwijderen de oude stalen koker van 2 meter doorsnede om binnen enkele
weken te kunnen starten met de rioleringswerken. Door deze voorbereidende
werken is de Brusselsesteenweg vanaf maandag 20 januari gedurende een
week volledig onderbroken ter hoogte van het huisnummer 93.
Plaatselijk verkeer kan via de Lenterik omrijden.

Extra doorgang voor fietsers en voetgangers

We voorzien een extra doorgang voor fietsers en voetgangers langs het
Domein Drie Fonteinen richting de sportterreinen. Kom je als fietser of
voetganger uit de richting van het viaduct dan kan je via de Lenterik door het
Domein Drie Fonteinen en via de sportterreinen terug naar de
Brusselsesteenweg. Je vermijdt op die manier de werfzone zo veel mogelijk.
Uiteraard kan je deze route ook in de omgekeerde richting nemen.

Bereikbaarheidsadviseur
De bereikbaarheidsadviseur staat je bij wanneer je dringende vragen hebt over
bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werken. Je neemt met hem contact

op tijdens de kantooruren op het nummer 0477/95.83.09 of via
F23@werkenaandering.be.

Ontdek de fasering en omleidingen op onze website

https://www.werkenaandering.be/nl
https://www.werkenaandering.be/nl/F23
http://eepurl.com/gyCaLv
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=9483e8af7fa3ff43678122f3b&id=aad334a48a
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=9483e8af7fa3ff43678122f3b&id=aad334a48a
javascript:;


Blijf op de hoogte
Meer informatie over het project van fietssnelweg F23 vind je op
werkenaandering.be/F23. Je kan er ook de bewonersbrieven downloaden.

We wensen je alvast te bedanken voor je geduld en begrip.

Met vriendelijke groeten,

Team Werken aan de Ring
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