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Tot midden februari dwarsen de nutsmaatschappijen
de Vuurkruisenlaan (N211)

Sinds maandag 11 januari zijn de nutsmaatschappijen aan de slag in de
Vuurkruisenlaan. Hierbij werkt de aannemer telkens aan één weghelft zodat
verkeer steeds mogelijk blijft. Deze werken zullen nog een viertal weken in
beslag nemen.

Kruising Vuurkruisenlaan van Tuchthuisstraat
richting Portaelsplein

Nu de nutswerken in de Tuchthuisstraat grotendeels achter de rug zijn, kruisen
de nutsmaatschappijen de Vuurkruisenlaan in de richting van het Portaelsplein.
Deze doorsteek of ondergrondse kruising gebeurt iets voorbij de westelijke
rotonde aan de zijde van de Europabrug. Ter hoogte van de bushaltes
‘Vilvoorde Kerk’ werkt de aannemer telkens in één weghelft zodat de hinder
voor het verkeer beperkt blijft. Midden februari zijn deze werken naar
verwachting afgerond.
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Aansluitend nutswerken aan Portaelsplein en in
Lange Molensstraat

Wanneer de doorsteek richting het Portaelsplein compleet is, gaan de
nutswerken verder de Lange Molensstraat in. Hier werken ze richting het
Mattenkot en keren halverwege terug naar de kerk. Vanaf daar schuiven de
werken in een volgende fase door naar het Heldenplein aan de zijde van de
kerk om in een laatste fase de Nowélei (Jean Babtiste) te kruisen. 
  
Meer details over de laatste fases van de nutswerken lees je in onze volgende
nieuwsbrieven.
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Blijf op de hoogte
Nieuws over het verdere verloop en timing van de nutswerken lees je in een
volgende nieuwsbrief. Je kan ook terecht op www.heldenpleinvilvoorde.be.

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 op het nummer 0477/95.83.09 of 

via heldenpleinvilvoorde@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

Subscribe Past Issues Translate

http://www.heldenpleinvilvoorde.be/
http://eepurl.com/g531Sn
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=9483e8af7fa3ff43678122f3b&id=8d09cdad7e
javascript:;


 

Website Email Facebook Instagram YouTube

Copyright © 2021 De Werkvennootschap, All rights reserved. 

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.

Subscribe Past Issues Translate

https://www.werkenaandering.be/nl
https://www.werkenaandering.be/nl
mailto:info@werkenaandering.be
mailto:info@werkenaandering.be
https://www.facebook.com/werkenaandering/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/werkenaandering/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/werkenaandering/?hl=en
https://www.instagram.com/werkenaandering/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCBwyJxDGuJqecU1rh2p23ZA
https://www.youtube.com/channel/UCBwyJxDGuJqecU1rh2p23ZA
https://vlaanderen.us17.list-manage.com/profile?u=9483e8af7fa3ff43678122f3b&id=8d09cdad7e&e=[UNIQID]
https://vlaanderen.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=9483e8af7fa3ff43678122f3b&id=8d09cdad7e&e=[UNIQID]&c=e7acd3d8f5
https://www.werkenaandering.be/nl
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=9483e8af7fa3ff43678122f3b&afl=1
http://eepurl.com/g531Sn
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=9483e8af7fa3ff43678122f3b&id=8d09cdad7e
javascript:;

