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Update: Werken nutsmaatschappijen sinds 23 april, opstart in
Lagesteenweg. Contactpunt Eandis [piloot nutswerken]
> Herstart werken AWV Wolvertemsesteenweg (N211) begin
2019 met infomoment najaar 2018. Contactpunt AWV
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
In de eerste helft van 2016 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met
de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg
(N211) in Grimbergen.  Ondertussen heeft u reeds gemerkt dat de
Brusselsesteenweg (N202) - sinds 29 maart 2018 - terug opengesteld is voor
verkeer.
De nutsmaatschappijen maakten van dit project gebruik om op hetzelfde
moment hun leidingen te vernieuwen/verplaatsen sinds april 2015 in de
Brusselsesteenweg en omliggende straten.

Aanvang nutswerken Eandis: 3 zijstraten N202 en vooruitblik
nutswerken N211 tijdens zomermaanden 2018
Sinds 23 april is energiebeheerder en ‘piloot’ Eandis - in opdracht van het
gemeentebestuur Grimbergen - gestart met de voorbereidende nutswerken om
de heraanleg van drie zijstraten van de N211 in goede banen te leiden.
Er zal gewerkt worden in de de Lagesteenweg, de Beiaardlaan en de Abdijstraat.
Tijdens de zomermaanden starten de nutsmaatschappijen, wederom met Eandis
als piloot, aan werken op de Wolvertemsesteenweg (N211) én zal er aanzienlijke
hinder zijn, omdat 1 rijrichting van de N211 wordt afgesloten voor verkeer.
Voor verdere info omtrent de nutswerken kan u terecht bij haar callcenter van
EANDIS: 078-35 35 34.
EANDIS verzekert ons dat klanten minimaal 5 dagen voor de start, info verkrijgen
over de aard en de tijdsduur van de werken en de eventuele gevolgen ervan.

Iedereen kan via de website bekijken welke werken Eandis uitvoert met informatie over geplande en
ongeplande stroomonderbrekingen. Meer op www.eandis.be/werkenvaneandis en
www.eandis.be/stroomonderbrekingen.

AWV terug aan de slag vanaf begin 2019: herinrichting van de Wolvertemsesteenweg
Begin 2019, zodra de nutsmaatschappijen hun voorbereidende werken in de Wolvertemsesteenweg
afgerond hebben, start een aannemer in opdracht van AWV met de herinrichting van de
Wolvertemsesteenweg (N211). Hier wordt de weg opnieuw ingericht van aan het kruispunt met de
Brusselsesteenweg tot aan het bufferbekken van Aquafin (ter hoogte van de parking van het Fenikshof).
Daarnaast breidt AWV ter hoogte van de Maalbeek het bufferbekken uit (= put in de grond die overvloedig
water opvangt om wateroverlast te vermijden).

Infomoment AWV NAJAAR 2018
AWV zal in het najaar van 2018 in samenspraak met de aannemer, het gemeentebestuur en het
handelaarsverbond van Grimbergen de omleidingen, de signalisatie en andere praktische aspecten van de
werf van de Wolvertemsesteenweg uitwerken. Ook in het najaar van 2018 wordt er een infomoment
georganiseerd waar de omwonenden naartoe kunnen komen.
Alle actuele informatie over dit project, zal AWV communiceren via de websitelink:
http://wegenenverkeer.be/grimbergen.
Daarnaast kan u zich ook inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief via de link bovenaan dezelfde
webpagina (op de mobiele versie van deze website staat de link onderaan).
Heeft u na het lezen van de informatie in deze brief en op onze website, nog vragen, dan kan u zich altijd
richten tot onze klantendienst via de contactgegevens hieronder (voor info over de nutswerken kan u
terecht bij het callcenter van EANDIS: 078-35 35 34.).

Met vriendelijke groeten,

Kristof Goris, leidend ambtenaar AWV
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