
Klik hier als deze mail niet goed zichtbaar is

Stuur deze nieuwsbrief door naar iemand

Beste bewoner, 
  
Met deze nieuwsbrief informeren we je graag over de huidige stand van zaken
van de werken aan de Sint-Annalaan. Tegelijkertijd blikken we al vooruit naar
het nieuwe jaar. 
Van maandag 21 december tot maandag 4 januari houdt de aannemer een
winterstop en staan de werken in de Sint-Annalaan tijdelijk on hold, behalve
dan aan het kruispunt. 
Al zeker tot volgende week donderdag wordt verder gewerkt aan het kruispunt
met de Ringlaan x Koningslosesteenweg x Strombeeksesteenweg. We willen
dit namelijk half januari weer openstellen voor verkeer.

Kruispunt weer open vanaf midden januari
De aannemer werkt tijdens de eindejaarsperiode verder zodat het kruispunt
met de Ringlaan x Koningslosesteenweg x Strombeeksesteenweg half januari
weer open kan. 
  
Vanaf het moment dat de werken aan het kruispunt achter de rug zijn, wordt de
huidige lokale omleiding meteen een stuk korter. Je hoeft dan niet langer via de
Keelstraat om te rijden en kan het kruispunt gebruiken om je tussen Koningslo
en Strombeek centrum te verplaatsen. 
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Blik vooruit naar 2021

Op maandag 4 januari gaat de aannemer zowel aan het kruispunt als in de
Sint-Annalaan opnieuw aan de slag. Terwijl het kruispunt afgewerkt wordt,
werkt de rioleringsploeg in de Sint-Annalaan. In juni zijn de werken in deze fase
achter de rug. Meer info lees je in onze volgende updates.

Ontdek de fasering en omleidingen op onze website
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Blijf op de hoogte 
Meer informatie over het project vind je op www.sint-annalaan.be. 
Hier kan je ook de bewonersbrieven downloaden.

Bereikbaarheidsadviseur
Op deze werf zetten we ook de bereikbaarheidsadviseur van De

Werkvennootschap in. 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 via sint-annalaan@werkenaandering.be.

Onze excuses voor het ongemak en dank voor je begrip tijdens deze werken. 

Met vriendelijke groeten 

Joost Swinnen 
Integraal Projectleider Brabantnet, De Werkvennootschap
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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.
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