
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 13 tot vrijdag 31 juli is het bouwverlof en staan de
werken tijdelijk on hold. Dit heeft geen impact op de huidige verkeerssituatie.

Stand van zaken 
De werken aan de Sint-Annalaan liggen mooi op schema. De werfzone loopt
momenteel vanaf de rotonde aan de Meeuwenlaan en Rozenlaan tot net voor
het kruispunt Ringlaan-Koningslosesteenweg-Strombeeksesteenweg. Deze
eerste fase van de werken duurt tot medio november.
  
Goed om te weten: Wanneer de aannemer in bouwverlof gaat, zorgt hij ervoor
dat de werf er netjes bijligt. Zo zijn de woningen steeds toegankelijk en blijft de
hinder beperkt. 
 

Hoe ver staan we met de werken aan de Sint-Annalaan?
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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. Nog tot augustus zijn ze, ook
tijdens het bouwverlof, aan de slag in de Stationlei. 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 Minder-
Hinder 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 werkenaandering.be/sint-annalaan.

Ontdek de fasering en omleiding

Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief
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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
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