Nutsbedrijven gaan vanaf 8 juni aan de slag

Geachte mevrouw, geachte heer
Beste bewoner
DATUM
4 JUNI 2020
BETREFT
NUTSWERKEN VANAF 8 JUNI

De voorbereidingen op de komst van de Ringtrambus zitten plots in een
stroomversnelling. De nutswerken starten namelijk op maandag 8 juni in uw
buurt. Om snel te schakelen, informeren de Stad Vilvoorde en De
Werkvennootschap u met deze brief alvast over het verloop en de impact.
Extra informatie ontvangt u later nog in een uitgebreide brochure.
Intussen kan u al terecht op www.heldenpleinvilvoorde.be.
Waar wordt er gewerkt?
Op 8 juni starten de werken in de Benoit Hanssenslaan tussen de
Luchthavenlaan en de Stationlei. Aansluitend is de Stationlei aan de beurt, waar
de werken starten aan de zijde met de even huisnummers (kant Hanssenspark).
Wat houden de nutswerken in?
De nutsmaatschappijen verplaatsen of vernieuwen hun kabels en leidingen voor
water, elektriciteit, aardgas en internet/telefonie. Deze werken zijn een eerste
stap in de voorbereiding op de komst van de Ringtrambus, en de herinrichting
van de Stationlei en Heldenplein.
Om de hinder te beperken, verlopen de nutswerken gefaseerd. In totaal zijn er 8
fases, waarbij de Benoit Hanssenslaan en de Stationlei (even kant) respectievelijk
fase 1 en 2 zijn. Voordat de volgende fase ingaat, ontvangen bewoners in en
rond de volgende werfzone de nodige info in de brievenbus.
Wat is de impact op het verkeer?
Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone steeds in beide richtingen
passeren. Met de wagen blijft de rotonde van het Stationplein voorlopig ook
volledig toegankelijk.

Benoit Hanssenslaan (fase 1 van 8)
• Tijdelijk enkelrichtingsverkeer naar Stationlei
• Start werken: maandag 8 juni
• Hoe lang: tot eind juni
Stationlei kant Hanssenspark (fase 2 van 8)
• Tijdelijk enkelrichtingsverkeer van Benoit Hanssenslaan naar Heldenplein
• Start werken: onmiddellijk na fase 1
• Hoe lang: tot begin augustus
• Bouwverlof: de aannemer werkt verder tijdens het bouwverlof

Blijf op de hoogte
Meer over de werken en het project leest u op www.heldenpleinvilvoorde.be. Schrijf u op deze pagina
zeker in op de digitale nieuwsbrief zodat u alle belangrijke info rechtstreeks in uw mailbox ontvangt.

