Heraanleg Dorpsstraat/Laageind (N111): update voorbereidende
werken
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over
de vernieuwing van de Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek.
Om de projectzone voor te bereiden op de nieuwe inrichting, zijn vorige week zo’n 220 bomen
gerooid langsheen de Dorpsstraat en Laageind. De voorbije dagen voerde de aannemer het
kaphout af en verwijderde hij plantvakken, muurtjes en kleine constructies. Omdat de
nutsbedrijven hun kabelwerken pas na de Dorpsdag van zondag 29 september 2019 mogen
opstarten, is er tot dan geen werfactiviteit.

Maandag starten de nutsmaatschappijen met hun kabelwerken
Nu het Agentschap Wegen en Verkeer de projectomgeving bouwrijp heeft gemaakt, nemen de
nutsbedrijven de werfactiviteit tot begin volgend jaar over. Zij verplaatsen de komende maanden
hun leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie naar de buitengrenzen van het
openbaar domein.
Op maandag 30 september 2019, daags na de Dorpsdag, vatten de nutsbedrijven hun
ondergrondse kabelwerken aan. Hun aannemer start aan de zuidzijde van de Dorpsstraat (even
huisnummers) ter hoogte van Kerkepad en werkt in de richting van de haven. De werken zullen zich
tot december enkel in deze zone bevinden. In de loop van december verschuiven zij pas naar de
noordzijde van de weg. De nutsbedrijven en hun aannemer zullen aangelanden in de werfzone
tijdig informeren over toegankelijkheid en onderbrekingen omwille van overkoppelingen. Over het
algemene verloop van de nutswerken, alsook de eventuele verkeersmaatregelen en -hinder houden
wij je via deze weg op de hoogte.

Een schadegeval kan nooit helemaal uitgesloten worden
Ondanks de inspanningen van elke betrokkene binnen een infrastructuurproject blijft er steeds een
bepaald risico aan werken verbonden. De uitvoering ervan vertrouwen we als bouwheer toe aan
gekwalificeerde en ervaren aannemers die met kennis van zaken en expertise bij u in de buurt aan
de slag gaan. Mocht u zich desondanks toch zorgen maken, bent u steeds vrij om op eigen initiatief
een staat van bevinding te laten opmaken. Deze kan eventueel van betekenis zijn bij een
schadegeval, maar is geen vereiste of extra zekerheid.
Mocht zich toch een schadegeval voordoen en u bent ervan overtuigd dat deze veroorzaakt werd
door werkzaamheden, neemt u best contact op met uw verzekeringsagent. Samen met hem kan u
dan een dossier samenstellen om de betrokken aannemer aansprakelijk te stellen.

Meer weten over dit project
Surf naar www.wegenenverkeer.be/stabroek. Vind je hier geen antwoord op je vraag, dan kan je
terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be. In de aanloop naar de heraanleg van de weg
organiseren we ook nog een infosessie voor alle omwonenden en geïnteresseerden. Hiervoor krijg
je tijdig een uitnodiging in de bus.

