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BERICHT AAN DE BEWONERS EN DE HANDELAARS 

Werken op Vanpéstraat / Station Vorst Oost 

 

Geachte handelaar, beste inwoner, 

Hierbij informeren wij u dat het bedrijf VIABUILD, door de gemeente Vorst is aangeduid om de 

werkzaamheden voor het project "Watertraject" uit te voeren en zal aanvangen met de werken 

op 3 februari 2020 om 07:00 uur en dat deze werken, mits goede weersomstandigheden, 

zullen beëindigd worden in mei 2020. 

Dit werk betreft de aanleg van regentuinen in de Vanpéstraat paar en de herontwikkeling van 

de helling van het station Vorst Oost. 

Praktische informatie: 

o De trottoirs blijven ten alle tijden toegankelijk over een breedte van 1,5 meter.  

o Commerciële leveringen zijn mogelijk in de werkzone via het trottoir.  

o Er worden parkeerplaatsen voorzien voor leveringen aan de overzijde van de werkzone 

in de Vanpéstraat, dus aan de kant met de oneven huisnummers. 

o Het stroomafwaarts verkeer wordt omgeleid vanaf Vorst Nationaal, via Globelaan, 

Zamanlaan en  Brusselsesteenweg naar Sint-Denijsstraat. 

Momenteel is ELIA bezig met het oplossen van een probleem met de hoogspanningslijnen in 

de Vanpéstraat. Deze werkzaamheden worden onafhankelijk van de gemeente uitgevoerd en 

zullen een week in beslag nemen. 

Goed bewust van het ongemak dat dit voor u kan veroorzaken, zullen we er alles aan doen 

om deze hinder tot een minimum te beperken. In geval van problemen kan u contact opnemen 

met :  

- Werfleider VIABUILD nv, meneer Bruggen, op 0475 69 29 07. 

- De gemeentelijke openbare dienst op : 0800 95 333 /  0800@forest.brussels. 

Voor meer informatie kunt u de plannen vinden op de website van het Abdij duurzaam 

buurtcontract: http://quartierabbaye-abdijwijk.blogspot.com 

We blijven steeds beschikbaar voor verdere informatie. 

Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld. Met vriendelijke groeten. 

Door het college, 
de gemeentesecretaris, 

     
Door de 
plaatsvervangend 
Burgemeester: 
 

 
 
Betty MOENS 

     
 
Charles SPAPENS 
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Bijlagen: Plannen 

Vanpéstraat straatindeling 
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Ontwerpplan van talud Vorst Oost  

 


