Stand van zaken in de voorbereiding van de werken aan de N111
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de
hoogte over de stand van zaken in de voorbereiding van de werken aan de N111 in Stabroek.
Dit jaar start de heraanleg van de N111 ter hoogte van de Dorpsstraat en Laageind in
Stabroek. Enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg, de herinrichting van enkele
kruispunten en meer groen maken het centrum van Stabroek veiliger voor de zwakke
weggebruiker en zorgen ervoor dat het er aangenaam wonen en winkelen is.
Opmaak bestek bijna rond
Eind 2017 polsten we via een online enquête naar bezorgdheden en noden van de bedrijven
in de werfzone met betrekking tot hun bereikbaarheid. De informatie die hieruit naar boven
kwam, werd bestudeerd en geanalyseerd. In de mate van het mogelijke worden deze
voorwaarden mee opgenomen in het bestek. Het opstellen van dit bestek heeft wat
vertraging opgelopen, maar zit nu in de eindfase. De bedrijven die aan de enquête hebben
deelgenomen, krijgen binnenkort meer concrete informatie over de resultaten van de
bevraging.
Openbaar onderzoek dit voorjaar
De bouwvergunning om met deze werken te kunnen starten wordt in de loop van februari
ingediend. Het openbaar onderzoek loopt vanaf de bekendmaking van de bouwaanvraag,
vermoedelijk in de loop van april, voor een periode van 30 dagen. Tijdens deze periode kan
je de plannen inkijken en eventuele bemerkingen of bezwaren indienen. Ook hierover mag
je binnenkort meer concrete info verwachten.
Eerste werken starten dit najaar
We verwachten in het najaar van 2018 (en dus niet in de zomer zoals eerst gepland) te
kunnen starten met de nutswerken. In de aanloop daarvan zullen er een aantal
voorbereidingswerken uitgevoerd worden om het terrein bouwklaar te maken. Zo zullen een
aantal bomen en hagen op het openbaar domein verwijderd moeten worden. Wanneer de
aannemer gekend is, kunnen we meer details geven over concrete timing, fasering en
andere minderhindermaatregelen.
Bereikbaarheidsadviseur
Zit je tijdens de werken aan de N111 met vragen over de bereikbaarheid van je woning of
handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team
van de bereikbaarheidsadviseur via 0477 477 476 of via mail op
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
Blijf op de hoogte
Alle informatie over deze werken is steeds terug te vinden op
www.wegenenverkeer.be/stabroek.

