
 

 
 

VOORBEREIDENDE WERKEN VOORBEREIDENDE WERKEN 
HERAANLEG STALINGRADLAANHERAANLEG STALINGRADLAAN

WAT ? WAT ? 
Met het oog op de heraanleg van de Stalingradlaan 
volgens de plannen van de Stad Brussel zijn enkele 
voorbereidende werken nodig. In eerste instantie 
zal VIVAQUA uw waterbedrijf in Brussel, het 
rioolnet renoveren voor een optimale afvoer van 
het afvalwater (sanitair, wasmachine, enz.). 
Met de techniek, die VIVAQUA voor de renovatie 
van het riool toepast, kan er worden gewerkt 
zonder de weg op te breken. Enkel het trottoir zal 
af en toe moeten worden opgebroken. 
De impact van de werf op de buurtbewoners is 
daardoor beperkter. Deze techniek kan echter 
onaangename geuren veroorzaken, maar er is 
geen gevaar voor uw gezondheid. Verlucht uw 
woning goed.
VIVAQUA bedankt u voor uw begrip voor de 
eventuele hinder die deze werf zou kunnen 
veroorzaken. 

WANNEER ? WANNEER ? 
De werken van VIVAQUA starten vanaf 30  januari 
2023 en zullen ongeveer 100 werkdagen duren, 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Er 
wordt gewerkt van 7 tot 15.30 uur en uitzonderlijk 
af en toe tot 22 uur.

WAAR ? WAAR ? 
Pare en onpare kant van de Stalingradlaan, 
tussen het Rouppeplein en de Rogier van der 
Weydenstraat. 

BEREIKBAARHEIDBEREIKBAARHEID
Alles wordt in het werk gesteld om de woningen 
en handelszaken maximaal toegankelijk te laten. 
Naargelang van het verloop van de werkzaamheden 
wordt de straat tijdelijk afgesloten en geldt er 
plaatselijk verkeer. Dit heeft ook een impact op 
het parkeren, met name op het Rouppeplein 
(tussen de Doornikstraat voor de pare kant en 
de Jagersstraat voor de onpare kant), en kan de 
toegang tot de privégarages tijdelijk bemoeilijken. 
We verzoeken u de aangebrachte verkeersborden 
na te leven. Na deze werken renoveert Sibelga de 
elektrische installaties in de ondergrond. Meer info 
hierover volgt nog.

HUISVUILOPHALINGHUISVUILOPHALING
De ophaling van uw huishoudelijk afval verloopt 
normaal. Als uw woning zich in de werfzone 
bevindt, laat uw afval dan achter buiten de zone 
en op een plaats die toegankelijk is voor de 
vrachtwagens van Net Brussel.

INFO
WERKEN

CONTACT
VIVAQUA

HEBT U EEN VRAAG OVER DEZE WERF?  
ONZE MEDEWERK(ST)ERS STAAN TOT UW BESCHIKKING OP  

HET NUMMER 02 518 85 24 (VAN 8.30 TOT 16.30 UUR)  
OF PER E-MAIL OP INFO.WERVEN@VIVAQUA.BE.

IN TECHNISCHE NOODGEVALLEN ZIJN DE VIVAQUA-TEAMS 
BEREIKBAAR OP HET NUMMER 02 739 52 11.


