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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 voortgang van de werken
in de Sint-Annalaan. Vanaf het kruispunt met de Rozenlaan en Meeuwenlaan
tot aan de rotonde met Strombeeklinde en Romeinsesteenweg krijgt de SintAnnalaan een gescheiden rioleringsstelsel en rusten we de weg uit met vrije
busbanen en nieuwe kruispunten. Daardoor kan de Ringtrambus straks vlot en
veilig over de Sint-Annalaan rijden en zo een kwaliteitsvol alternatief voor de
wagen zijn.

Werken in drie fases opgedeeld
Door het project in drie grote fases uit te voeren, kunnen we de hinder voor de
omgeving en het verkeer beheersbaar houden. Zo wordt telkens maar een stuk
van de Sint-Annalaan samen met één belangrijk kruispunt aangepakt.
Momenteel zitten we in de laatste rechte lijn om de eerste fase af te ronden.
Over ongeveer 8 weken kan het vernieuwde stuk weer open voor verkeer en
schuiven de werken op naar de tweede fase. Hierin valt het kruispunt met de
Strombeeksesteenweg, Ringlaan en Koningslosesteenweg.
Fase 2 omvat verder de Sint-Annalaan tot vlak voor het kruispunt met de
Bloemendallaan en Groendallaan. Dit kruispunt wordt pas in de derde en
laatste fase heraangelegd.
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Lees hier meer over de fasering

Fase 2: timing en verkeershinder
Volgens de huidige planning start de tweede fase in de eerste helft van
november (wellicht week 46) en duurt deze tot juli volgend jaar. Daarbij gaat de
Sint-Annalaan vanaf tankstation Q8 aan de Bloemendallaan tot en met het
kruispunt aan de Carrefour en Foodminute dicht voor verkeer. De omleiding die
momenteel al via de Keelstraat loopt, verlengen we dan via de Berkendallaan.
Het kruispunt met de Strombeeksesteenweg, Ringlaan en
Koningslosesteenweg is echter tegen februari al vernieuwd, zodat we dit sneller

kunnenPast
openstellen
en de omleiding inkorten.
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Bekijk hier de omleidingsplannetjes

Werken in de omgeving
Ondertussen gaven de nutswerken in Vilvoorde centrum het startschot voor de
vernieuwing van het Heldenplein en de Stationlei. Sinds begin juni vernieuwen
de nutsmaatschappijen er hun ondergrondse kabels en leidingen als
voorbereiding op de komst van de Ringtrambus.
Wil je dit project op de voet volgen? Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief via
www.heldenpleinvilvoorde.be.

Blijf op de hoogte
De Werkvennootschap zet maximaal in op communicatie en MinderHinder tijdens de werken.
Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de laatste
informatie over dit project. De vooropgestelde timing is onder voorbehoud en
kan door omstandigheden in het gedrang komen. De juiste timing vind je
steeds op www.sint-annalaan.be.
Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief

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.
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Met vriendelijke groeten

Joost Swinnen
Integraal Projectleider Brabantnet, De Werkvennootschap
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