Toelichting herinrichting Brusselsesteenweg [N9]
tussen Vaal en Langestraat
Uitnodiging infoavond 23 oktober 2018
voor inwoners en handelaars
12 oktober 2018
Geachte heer/mevrouw,
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start vanaf de zomer/najaar 2019 met
de herinrichting van de Brusselsesteenweg [N9] tussen Vaal en Langestraat.
Voor de eigenlijke herinrichting start, zullen de nutsmaatschappijen hun
leidingen waar nodig vernieuwen en verplaatsen. Volgens de huidige planning
starten zij vanaf het voorjaar 2019 met hun werkzaamheden in de
Brusselsesteenweg. Met welke hinder dit gepaard zal gaan, of er tijdelijk
rijstroken afgesloten moeten worden, … dat is nog niet bekend. Die informatie
zullen we u bezorgen zodra de nutsmaatschappijen hun werken gecoördineerd
hebben en hun planning doorgegeven hebben.
De werken zijn momenteel nog niet aanbesteed, dus de
detailplanning is nog niet uitgewerkt. Zodra die bekend is, vindt u
hem op onze website www.wegenenverkeer.be/asse.
De planning in deze brief is een eerste inschatting en kan nog
wijzigen.
Kort na die voorbereidende werken zal de aannemer van AWV starten met de
herinrichtingswerken tussen Vaal en Langestraat. De Brusselsesteenweg wordt
veiliger voor alle weggebruikers en hij wordt er ook mooier op. De werken starten
de zomer/najaar 2019 en zullen ongeveer anderhalf jaar duren, want de N9 wordt
volledig (“van gevel tot gevel”) vernieuwd en er gebeuren ingrijpende werken.
Zodra er meer geweten is over de concrete startdatum en de detailplanning van
de werken, zal AWV dat melden op de website.

Kom de plannen inkijken op het infomoment
De geplande werken gebeuren in de onmiddellijke omgeving van uw woning. Het
is een bekommernis van AWV en het gemeentebestuur om u zo goed mogelijk te
informeren over dit project.

Wij nodigen u daarom graag uit op het volgende infomoment:
dinsdag 23 oktober 2018
doorlopend van 20u. tot 21.30u.
‘t Jass - Jeugdcentrum
N9-k, 1730 Asse
De projectverantwoordelijken van AWV en het studiebureau zullen aanwezig zijn om de plannen toe te
lichten. U kan tussen 20u en 21u30 binnenlopen wanneer het u best past.
Dit infomoment is bedoeld specifiek voor de omwonenden uit de directe omgeving. Op woensdag 24
oktober vindt op hetzelfde uur en plaats een tweede infomoment plaats voor inwoners uit de ruimere
omgeving rond de Brusselsesteenweg. Indien u niet aanwezig kan zijn op dinsdag 23 oktober, bent u
uiteraard welkom op het infomoment de dag nadien. De kans is wel groot dat het dan drukker zal zijn.
Met vriendelijke groeten,

ir. Kristof Goris
Leidend ambtenaar
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Vanaf zomer of najaar 2019 | Projectzone tussen Vaal en Langestraat
Wat wil het Agentschap Wegen en Verkeer i.sm. De Lijn en de gemeente Asse bereiken?

Voor de bovengrondse werkzaamheden van start gaan, krijgt de Brusselsesteenweg een gescheiden
rioleringsstelsel zodat het afvalwater en het regenwater in de toekomst afzonderlijk afgevoerd kunnen
worden. Dit is beter voor het milieu en de leefomgeving.
Dan leggen we de Brusselsesteenweg [N9] volledig opnieuw aan. De weg wordt overzichtelijker
ingericht, zachte weggebruikers krijgen meer plaats - daardoor wordt de weg veiliger. Het ontwerp
voorziet ook aangepaste verlichting in de verschillende zones, afhankelijk van de omgeving en het
snelheidsregime.
De steenweg wordt aangenamer voor de omwonenden en de weggebruikers. Door de aanleg van
busbanen zullen in de toekomst de bussen van De Lijn beter kunnen doorstromen.
De kruispunten worden veiliger ingericht, met beveiligde fiets- en voetgangersoversteken die
aansluiten op comfortabele voetpaden en vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de rijweg.
Parallel met de steenweg ligt de fietssnelweg F212, de vlotte fietsverbinding tussen Asse en Brussel.
Tussen het station en Kruiskouter is de fietssnelweg reeds voltooid. Het vervolg van het tracé wordt
momenteel bestudeerd. AWV wil deze fietssnelweg extra promoten als veilig en aangenaam
alternatief voor de wagen. Daarom investeert het agentschap in extra aansluitingen met veilige
fietsoversteekplaatsen vanuit de zijstraten van de Brusselsesteenweg, meer bepaald aan de
kruispunten van de Petrus Ascanusstraat, Kruiskouter, Zittert en de Spoorwegbaan.
Op een aantal plaatsen zal de Brusselsesteenweg van een weg met drie rijstroken omgevormd worden
tot een rijweg met twee rijstroken.
De bushaltes worden comfortabeler en aangepast aan de noden van mensen met een beperking.
Met een aangepast wachthuisje en een fietsenstalling ter hoogte van de bushalte van Zittert
(Bekkerzeel) en de bushalte aan de Langestraat (Kobbegem), maken we werk van combimobiliteit.

In de zone van Stevensveld blijven de vele handelaars optimaal bereikbaar dankzij een parallelweg.
De veiligheid en leefbaarheid voor bezoekers wordt verhoogd en het aantal kruisende bewegingen
met voertuigen beperkt.

Bereikbaarheid en omleidingen voor het verkeer
We zullen de nodige maatregelen nemen om de impact van de werken op uw leefomgeving (en op
het verkeer) zo klein mogelijk te houden. Deze maatregelen omvatten onder meer het vrijhouden van
de projectzone wanneer mogelijk, het maximaal toegankelijk houden van de handelaars, enzovoort.
De omleidingen voor lokaal en doorgaand (vracht)verkeer worden later per fase bepaald, zodat we
tijdens de werken op het terrein snel kunnen inspelen op actuele verkeersinformatie.
Op de website www.wegenenverkeer.be/asse, vindt u altijd de laatste informatie over dit project. Op
deze webpagina (rechterkolom boven) kan u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief waarin we de
voortgang van de werken beschrijven. Tijdens de werken kan u uw vragen ook richten aan onze
bereikbaarheidsadviseur Dhr. Wouter Toelen, die voor deze projectzone aangesteld werd. Graag via
e-mail of in dringende gevallen ook per telefoon:
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
www.wegenenverkeer.be/asse
Bereikbaarheidsadviseur Wouter Toelen: 0472 18 53 21
E-mail: bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be

