
 

Klik hier als deze mail niet goed zichtbaar is 

 

  

 

 

Werf R22 wordt stilgelegd in strijd tegen 
coronavirus 
 
Beste bewoner, 

De uitgebreide maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in de strijd tegen 
het coronavirus, hebben ook een impact op de wegenwerken aan de 
R22. Samen met de aannemer hebben we beslist om de werken tijdelijk stil te 
leggen. Met deze maatregel willen we de werknemers beschermen en de 
verdere verspreiding van het virus tegengaan. De aannemer zorgt 
vanzelfsprekend voor een opgeruimde werfzone en bereikbaarheid van de 
omwonenden. Voor dringende interventies wordt bovendien permanentie 
voorzien.  

  

We danken je voor je begrip en zodra een nieuwe startdatum gekend is, 
brengen we jou op de hoogte!  

 



  

 

 

Bereikbaarheidsadviseur en infopunt 
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, 
via F202@werkenaandering.be, of kom naar het infopunt. 

Je vindt het infopunt onder het viaduct van de E40 aan de Statieplaats. Daar staan 
ook de werfburelen van de aannemer (groene containers). Daar kan je steeds terecht 

met specifieke vragen over bijvoorbeeld een verhuis of een levering. 

 

 



 

Blijf op de hoogte 
Meer informatie over het project van fietssnelweg F202 vind je 
op werkenaandering.be/F202. Je kan er ook de bewonersbrieven downloaden. 

Ontdek het project fietssnelweg F202 

 

 

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

 

Dit project wordt uitgevoerd met 
steun van het Europees Fonds 
Voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO). 
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Add us to your address book 

Heb je een nieuw e-mailadres? Pas je inschrijving aan. Wil je deze mailings niet meer ontvangen? Schrijf 
je uit. Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je op de hoogte gehouden worden door Werken aan 

de Ring? Schrijf je in. 

 
 

 


