
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 ook al even kort
vooruit. Van maandag 21 december tot maandag 4 januari houdt de aannemer
een winterstop en staan de werken tijdelijk on hold. Dit heeft geen impact op de
planning.
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Eerste fase klaar en toegankelijk voor verkeer vanaf 9
november

De werken van fase 1 zijn eind deze week achter de rug. Het vernieuwde deel
kan dan weer open voor verkeer. Op maandag 9 november verschuift de
werfzone op de Sint-Annalaan verder richting Brussel. Dan werken we vanop
het kruispunt met de Strombeeksesteenweg en Ringlaan/Koningslosesteenweg
tot vlak voor het kruispunt met de Groendallaan en Bloemendallaan. Deze
tweede fase duurt tot de zomer van volgend jaar.  

Lees hier meer over de fasering
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Kruispunt maar 3 maanden onderbroken om hinder te
beperken

Om de hinder in tijd te beperken, is de onderbreking van het kruispunt Sint-
Annalaan x Strombeeksesteenweg x Ringlaan/Koningslosesteenweg van korte
duur. Tegen februari gaat het vernieuwde kruispunt weer open en kan verkeer
vlotter tussen Koningslo en Strombeek rijden. Tegelijk wordt de omleiding voor
lokaal verkeer ingekort. Tot februari loopt deze immers zowel via de Keelstraat
als de Berkendallaan zodat je de afgesloten Sint-Annalaan kan passeren. Eens
het kruispunt open is, hoef je niet langer langs de Keelstraat te rijden.

Vrije busbaan voor Ringtrambus in Sint-Annalaan

De Lijn en De Werkvennootschap zetten met dit project in op vlot en
comfortabel openbaar vervoer. Tussen de rotonde met de Romeinsesteenweg
en het kruispunt met de Meeuwenlaan en Rozenlaan rusten we de Sint-
Annalaan uit met vrije busbanen in het midden van de weg. Buslijn 820, waar je
reist in een moderne Ringtrambus, kan daardoor voorsprong nemen op het
reguliere verkeer. Omdat de bus aan elk rood licht het stilstaand verkeer voorbij
kan en telkens eerder groen krijgt. 
  
De vroegere rotonde van de Sint-Annalaan x Meeuwenlaan x Rozenlaan is
ondertussen (fase 1) omgevormd tot een kruispunt met slimme verkeerslichten
met een speciale regeling voor het openbaar vervoer. Aan de zuidzijde van het
kruispunt komt de busbaan toe en vanuit Koningslo rijdt de bus over het
kruipunt de busbaan op. We legden verder een woonerf aan op de hoek met de
Meeuwenlaan en hebben de Sint-Annalaan uitgerust met een nieuwe rijweg
aan beide zijden van de busbaan en kwalitatieve fiets- en voetpaden. Op naar
de volgende fase! 
 

Goed om weten: een Hoppinpunt aan wijk Kassei

Eind november start de aanleg van “Hoppinpunt Kassei”. Langs de
Rubenstraat, kortbij de brug naar Vilvoorde centrum, bouwen we t.h.v. bushalte

Ontdek de fasering en omleiding op de website
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‘Vilvoorde Vlierkens’ een multimodaal knooppunt.  Vanaf volgend voorjaar kan
je aan Hoppinpunt Kassei vlot overschakelen van het ene vervoersmiddel op
het ander. Je laat er je fiets achter in één van de fietskluizen of in de overdekte
fietsenstalling, parkeert je wagen op één van de 100 parkeerplaatsen en stapt
vlot over op de Ringtrambus of andere buslijnen. 
Meer lezen over dit project? Surf dan naar
www.werkenaandering.be/hoppinpuntkassei.

Bereikbaarheidsadviseur 
De bereikbaarheidsadviseur staat je bij wanneer je dringende vragen hebt over
bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werken. Je neemt met hem contact
op via sint-annalaan@werkenaandering.be.  

Blijf op de hoogte 
Meer informatie over het project vind je op www.werkenaandering.be/sint-
annalaan. 
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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