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Asfalteringswerken Norbertijnenstraat,
Rode Laakstraat, Blaardonk, Paardsbossen,
Rauwstraat
In de periode tussen 4 en 30 november(onder voorbehoud van weersomstandigheden) gebeuren er
onderhoudswerken aan verschillende asfaltwegen in Laakdal. Hieronder een overzicht van welke
werken in welke straten zullen plaatsvinden:
 Norbertijnenstraat: Asfalteren en aanleg voetpaden, deze werken worden uitgevoerd door de
firma Grizaco, in de periode tussen 4 en 30 november.
 Rode Laakstraat: Asfalteren, deze werken worden uitgevoerd door de firma Willemen Infra en
de start is voorzien op 18 november.
 Blaardonk: Asfalteren, deze werken worden uitgevoerd door de firma Colas Noord en de start is
voorzien op 4 november.
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 Rauwstraat: Asfalteren, deze werken worden uitgevoerd door Grizaco, in de periode tussen 4 en
30 november.
Wel
blijven wij vragen om akten, attesten… online aan te vragen wanneer dat
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Meer info: www.corona-virus.be/nl/faqs of voor een vraag gerelateerd aan
Laakdal: corona@laakdal.be

Lees

De aannemers zullen de inwoners van deze straten op voorhand op de hoogte brengen van de
exacte datum van uitvoering en de hinder die veroorzaakt wordt door de werken.

 Contactinformatie
Openbare werken (/openbare-werken)
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
openbare.werken@laakdal.be (mailto:openbare.werken@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00

Alle informatie (/openbare-werken)
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Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)
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