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Etterbeek, 8 maart 2021 

 

Onderwerp: heraanleg omgeving appartementsgebouwen Log’Iris / Werfinfo 1 

 

 

Mevrouw, mijnheer, 

 

Met plezier kunnen wij aankondigen dat de heraanleg van de openbare ruimte rond uw 

appartementsgebouw eindelijk van start zal gaan: de stedenbouwkundige vergunning wordt 

binnenkort uitgereikt door het Gewest en de aannemers die de werkzaamheden zullen 

uitvoeren werden gekozen. 

 

Om deze werf zo goed mogelijk voor te bereiden en ervoor te zorgen dat alles in optimale 

omstandigheden kan verlopen, worden al een aantal werkzaamheden uitgevoerd in de loop 

van de maanden maart, april en mei 2021. Zo zullen de bomen worden die nadien worden 

vervangen, worden de geulen gegraven om de ondergrond te herkennen en wordt de semi-

ondergrondse parking afgebroken. 

 

Ter herinnering: wie de infosessies over dit project of de raadplegingen in het kader van het 

openbaar onderzoek heeft gemist kan de plannen nog altijd raadplegen op de website van 

de gemeente.  

 

Binnenkort krijgt u nog meer informatie over deze werf en de verschillende uitvoeringsfases. In 

afwachting kunt u contact opnemen met de volgende personen als u vragen of opmerkingen 

hebt: 
 

▪ Gemeentebestuur van Etterbeek – dienst Openbare Werken 

De heer Vincent De Vadder (02 627 27 18 – vdevadder@etterbeek.irisnet.be)  
 

▪ Groep Colas – Aannemer die verantwoordelijk is voor de werf 

De heer Ward De Smedt : (0473 65 45 28 – ward.desmedt@colas.be)  

 

Wij hopen dat de nieuwe inrichtingen zullen bijdragen tot uw welzijn en tot een beter 

leefklimaat in de wijk. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

In opdracht: 

 

De wnd. gemeentesecretaris, De schepen van Openbare Werken, De burgemeester, 

Annick Petit Rik Jellema    Vincent De Wolf 
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