
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Geachte mevrouw, geachte heer 
Beste bewoner 
 
De herinrichting van de Sint-Annalaan gaat tijdens de eindejaarsperiode verder. 
Dit geldt enkel voor het kruispunt met de Ringlaan x Koningslosesteenweg x 
Strombeeksesteenweg.  
 
In de Sint-Annalaan zelf liggen de werkzaamheden stil van zaterdag 19 december 
tot en met zondag 3 januari. Voor de start van deze periode, zorgt de aannemer 
dat de werfzone netjes achterblijft en u vanaf het kruispunt met de Groendallaan 
met de wagen aan uw woning geraakt. 
 
Werken tijdens eindejaarsperiode zodat kruispunt tijdig weer open kan 
Midden januari gaat het kruispunt van de Sint-Annalaan met de Ringlaan x 
Koningslosesteenweg x Strombeeksesteenweg weer open voor verkeer. Om 
ervoor te zorgen dat dit lukt, werkt de aannemer tijdens de eindejaarsperiode 
alvast tot en met donderdag 24 december door. Afhankelijk van een al dan niet 
vlotte voortgang, gaat hij mogelijk ook de week erna nog verder. Op feestdagen 
wordt in elk geval niet gewerkt en de dag ervoor stopt de werfactiviteit vroeger.  
 
Blik vooruit: heropbouw fase 2 Sint-Annalaan tot juni 2021 
Op maandag 4 januari starten de werken in de volledige zone weer op, zowel 
aan het kruispunt als in de Sint-Annalaan. Terwijl het kruispunt afgewerkt wordt, 
is de rioleringsploeg nog aan zet in de Sint-Annalaan waarna ook daar de 
heropbouw van de weg kan beginnen.  
 
De Sint-Annalaan zal door de aard van de werken in het nieuwe jaar moeilijk 
toegankelijk zijn. U plaatst daarom uw wagen voor 6u30 buiten de werfzone. Na 
de werkuren kan u met de wagen tot nabij uw woning geraken om te laden en 
lossen, afhankelijk van waar de rioleringsploeg op dat moment aan de slag is. 
Inritten kunnen jammer genoeg niet toegankelijk gemaakt worden. 

 
We begrijpen dat de werken voor ongemak zorgen. We danken u dan ook 
hartelijk voor uw medewerking en wensen u het allerbeste voor het nieuwe jaar. 
 
Met vriendelijke groeten 

 
Tom Buntinx - bereikbaarheidsadviseur De Werkvennootschap 
E: sint-annalaan@werkenaandering.be 
T: 0477 958 309 
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Herinrichting Sint-Annalaan (N202): winters bouwverlof gaat normaal in op 
zaterdag 19 december, maar werken aan kruispunt gaan verder 


