Aanleg fietssnelweg F3: toegang naar voetgangerstunnel onderbroken

Geachte mevrouw, geachte heer
Beste bewoner

DATUM
22 JUNI 2020
BETREFT
TRAP VOETGANGERSTUNNEL
AFGESLOTEN IN AUGUSTUS

De Werkvennootschap voert momenteel werken uit bij u in de buurt. Het betreft
de aanleg van de F3 fietssnelweg in Diegem en Zaventem. Met dit project
vervolledigen we de HST-fietsroute door de ontbrekende schakel tussen de
Lodewijk Vankeerberghenstraat en de Keibergstraat aan te leggen. Met deze
brief informeren we u graag over de planning van de werken in uw buurt.
Waar en wanneer wordt er gewerkt?
Sinds deze maand werkt de aannemer in zone 1 (zie plan). De parking aan de
spoorweg (Bosstraat/Lodewijk Vankeerberghenstraat) is afgesloten. De werken
in zone 1 duren tot de lente van volgend jaar. Tijdens het bouwverlof volgende
maand werkt de aannemer verder.

Wat houden de werken in?
We zorgen ervoor dat de fietssnelweg op gelijke hoogte met het spoor loopt. Dit betekent dat we de
voetgangerstrap aan de parking van het station langs de Bosstraat verleggen, om de fietssnelweg er
vervolgens overheen aan te leggen.
Wat is de impact op het verkeer?
Voetgangers en fietsers kunnen de Bosstraat en L. Vankeerberghenstraat steeds in beide richtingen
passeren. De trap van de voetgangerstunnel (kant Bosstraat) is in de maand augustus afgesloten. De
parking zelf kan pas in de lente van 2021 opnieuw gebruikt worden.

Wat is de impact op de buurt?
Omdat we vlak naast het spoor werken, volgen we een aantal bijzondere veiligheidsvoorschriften. Zo zal
een geluid weerklinken wanneer een trein de werfzone nadert. Op die manier weet de kraanmachinist
dat hij de arm van de kraan of hefvork stil moet houden. Dit geluid zal rondom duidelijk hoorbaar zijn.
Blijf op de hoogte
Meer informatie over de aanleg van de F3 fietssnelweg kan u vinden op www.werkenaandering.be/f3.
Op deze pagina kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief voor dit project. Wilt u automatisch op
de hoogte blijven van de voortgang van de werken, schrijf u hier dan zeker voor in. We communiceren
voortaan maximaal via deze weg.
Wilt u ons bereiken of heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar: f3@werkenaandering.be.
Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.
Met vriendelijke groet
Tom Buntinx
Bereikbaarheidsadviseur De Werkvennootschap

