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Voorbereidingswerkzaamheden 
In het kader van de bouw van het station "TOOTS THIELEMANS" van de toekomstige metrolijn 
3, zal Sibelga van 6 januari tot eind maart 2020 werken in het voetpad uitvoeren aan de 
Zuidlaan, de Stalingradlaan en de Fonteinstraat. De werken bestaan erin de ondergrondse 
installaties voor gas, elektriciteit, water en telecom te verplaatsen en te vernieuwen. 

WAT EN WANNEER? 

Die werken zullen in meerdere fasen uitgevoerd warden. 

• 6 januari tot half februari: Zuidlaan tussen de nummers 61 en 64;

• Half januari half februari: Stalingradlaan tussen de nummers 77 en 107;

• Februari tot maart: Stalingradlaan tussen de nummers 109 en 117;

• Half februari tot half maart: Fonteinstraat, tussen de nummers 3 en 13.

Na de uitvoering van de werken, moet elke meter warden aangesloten op de nieuwe 
installaties. Die aftakkingen zullen warden uitgevoerd begin maart 2020 en vergen enkel 
ge·i"soleerde openingen. Die operatie (opening, aftakking, afsluiting) gebeurt in een 
dag en na voorafgaande afspraak. 

TOEGANKELIJKHEID 

De openbare weg en de handelszaken blijven de hele duur van de werken toegankelijk. De 
voetpaden zullen warden verplaatst, maar er blijft toegang voor fietsers en voetgangers over 
de hele lengte van de werken. Het verkeersplan en de uurroosters voor leveringen die op dit 
moment gelden, blijven ongewijzigd. De vrachtwagens voor levering zullen op een afstand 
van de werfzone moeten stoppen (max. 15 meter). Er wordt voor een opslagzone gezorgd 
voor het goede verloop van de werken (plaats nog te bepalen). 

CONTACT 

Ombudsman M3: ombudsmanM3@mivb.brussels - 0490/52.38.98 
Om het vorderen van de werken te volgen: https://www.metro3.be/nl 
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Verkeer en parking
Sibelga heeft erover gewaakt, zoals de betrokken 

wetgeving dat voorschrijft, dat de werf:

➔  geen hinder vormt voor urgentievoertuigen, 

huisvuilophaling of openbaar vervoer, noch 

voor de toegankelijkheid van hun stop-

plaatsen en stations;

➔  de toegankelijkheid niet belemmert van 

plaatsen of installaties die bestemd zijn 

voor personen met een beperkte mobi-

liteit, taxi’s, leveringen, voertuigen van 

de politie,…

Indien de naleving van deze voorschriften niet 

mogelijk was, werd er met de betrokken diensten 

overlegd om tot de beste alternatieve oplossing 

te komen.

Toegang tot de meters
Als we toegang nodig hebben tot uw meters, zal 

onze werftoezichter contact met u opnemen om 

vooraf een afspraak te maken. Ter herinnering, de 

meter moet altijd toegankelijk blijven.  

Onderbreking van de levering van 
elektriciteit en/of gas

We zullen u via een bericht in uw brieven-

bus tijdig verwittigen als we de elektri-

citeits- en/of gastoevoer tijdelijk moeten 

onderbreken.

Voetpaden
Wij hechten veel belang aan de 

herbestrating van de voetpaden. Voor en 

na de werken is er overigens een 

plaatsbeschrijving voorzien met een verte-

genwoordiger van de gemeente.

Praktische 
informatie  

Contact
Bij gasreuk: 
0800 19 400 (24/24 uur)

Bij algemene elektriciteitsstoring: 
02 274 40 66

Voor andere vragen over Sibelga:

➔  www.sibelga.be

➔  Klantendienst: sibelga.be/contact

➔  02 549 41 00  
(maandag-vrijdag: 8-17 u.)


