Klik hier als deze mail niet goed zichtbaar is

Stuur deze nieuwsbrief door naar iemand

Nieuwsbrief werken Sint-Annalaan
Beste bewoner,

De Ringtrambus, die vanaf april 2020 op het tracé van lijn 820 zal rijden, krijgt
vrije busbanen in de Sint-Annalaan. Daarom werken we sinds begin mei aan
een volledige herinrichting van de Sint-Annalaan in Vilvoorde en Grimbergen.
Het Brabantnet en de Ringtrambus kaderen in het programma van Werken aan
de Ring en bieden een kwaliteitsvol alternatief voor de wagen.

Fasering nutswerken
Het traject van de nutswerken is opgedeeld in drie deelzones waar telkens
eerst de nutsleidingen en -kabels worden verplaatst of vernieuwd in een open
sleuf. Daarna koppelt de aannemer de aangrenzende woningen aan op de
vernieuwde nutsvoorzieningen.

Fase 1
Meeuwenlaan tot Ringlaan
De afgelopen weken en maanden realiseerde De Watergroep enkele
doorsteken ter hoogte van het kruispunt tussen de Ringlaan,
Koningslosesteenweg en Strombeeksesteenweg. De aanleg van de nieuwe
kabels en leidingen is ondertussen afgerond. Nog tot eind januari 2020 koppelt
de aannemer de woningen aan op de nieuwe nutsvoorzieningen.

Fase 2
Strombeeksesteenweg tot Bloemendallaan x Groendallaan
In de tweede fase legde De Watergroep de nieuwe nutsvoorzieningen aan tot
aan het kruispunt met de Bloemendallaan/Groendallaan. Die werken bevonden
zich toen in sleuven aan de oneven zijde van de Sint-Annalaan In de loop van

zich toen in sleuven aan de oneven zijde van de Sint-Annalaan. In de loop van
november verhuisden de werken naar de even zijde van de laan. Van zodra de
nieuwe leidingen en kabels aangelegd zijn, kunnen de huisaansluitingen
gebeuren. Naar verwachting duurt het overkoppelen tot eind april 2020.

Fase 3
Bloemendallaan tot rotonde met Strombeeklinde en Romeinsesteenweg
Na nieuwjaar 2020 starten de nutswerken in de zone tussen de
Bloemendallaan en de Strombeeklinde. Ook daar vernieuwt de aannemer eerst
de hoofdleidingen, waarna de aansluitingen van de woningen kunnen worden
aangepast. Als alles goed gaat, zijn de nutswerken tegen het bouwverlof van
de zomer van 2020 afgerond.

Vooruitblik hoofdwerken
Infomoment maart 2020
De hoofdwerken starten eind maart 2020. Wij koppelen hier begin maart een
infomoment aan. Ben je benieuwd naar het verloop van de werken of heb je
vragen over de concrete uitvoering? Kom dan zeker naar ons infomoment!
Meer info hierover ontvang je begin 2020.

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 sint-annalaan@werkenaandering.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 het project Sint-Annalaan

We wensen je alvast te bedanken voor je geduld en begrip.
Met vriendelijke groeten

Joost Swinnen
Integraal Projectleider Brabantnet
De Werkvennootschap
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