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Werken aan Oplintersepoort goed gestart
Sinds 6 augustus is aannemer Colas gestart met de herinrichting van de Oplintersepoort. Hierdoor is de
Oplintersesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Vianderstraat afgesloten voor het verkeer.
Momenteel wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de riolering aangelegd op de locaties die
al opgebroken zijn. De signalisatie die de omleiding voor fietsers aanduidt, werd vorige week aangepast
zodat fietsers vlotter hun weg vinden langs de werfzone. Ook de werken in de Hoveniersstraat in
opdracht van de stad Tienen zitten op schema.

Aanleg nieuwe riolering aan Oplintersepoort
Sinds 6 augustus is aannemer Colas gestart met de herinrichting van de Oplintersepoort. In de voorbije
weken werd de bestaande infrastructuur van het kruispunt van de Vesten met de Oplintersesteenweg
opgebroken. Op de locaties waar de infrastructuur al is opgebroken, is de aannemer gestart met de aanleg
van de nieuwe riolering die afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Gelijktijdig werden door de
Watergroep de waterleidingen vernieuwd. De komende maanden wordt de Oplintersepoort verder
aangepakt.

Signalisatie fietsomleiding verbeterd
Tijdens de werken aan de Oplintersepoort moeten de fietsers tussen Oplinter en het centrum van Tienen
een omleiding volgen via de Vianderstraat. Tijdens de eerste weken van de werken ontving Wegen en
Verkeer enkele klachten over de onduidelijkheid van de signalisatie van deze omleiding. Daarom heeft
Wegen en Verkeer vorige week samen met de aannemer bijkomende signalisatie geplaatst en bepaalde
verkeersborden gewijzigd.

Brug over de Gete begin oktober klaar
Ter hoogte van de Bergévest werden de werken aan de muur van Royal Racing Tienen Tennisclub net voor
het bouwverlof al afgerond. De muur zelf is volledig opgebouwd. Enkel de nieuwe poorten moeten nog
worden geplaatst. De werkzaamheden aan de brug over de Gete werden in augustus verdergezet. De
werken aan de brug zullen begin oktober klaar zijn, waarna het autoverkeer op deze locatie over een
tijdelijke verharding kan rijden totdat de Bergévest volledig wordt vernieuwd in 2019. Wegen en Verkeer
bespreekt momenteel met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) wanneer het water van de Gete terug
door de koker kan stromen.

Wachttijd verkeer richting Diestsesteenweg
Wegen en Verkeer heeft vernomen dat het afzonderlijke opstelvak ter hoogte van de Diestsepoort voor het
verkeer dat van de Albertvest naar de Diestsesteenweg wil rijden, als te kort wordt ervaren. Hierdoor staat
het verkeer dat op de Vesten rechtdoor wil rijden mee stil tot er terug ruimte vrij is in het opstelvak. Omdat
er op dit moment werken zijn aan de andere kruispunten van de Vesten is er meer verkeer dat van dit
kruispunt gebruik maakt om richting Diest of Oplinter te rijden dan in een normale verkeerssituatie, waarbij
alle kruispunten van de Vesten beschikbaar zijn. Dit ‘fout verkeer’ zorgt er momenteel voor dat de
wachttijden aan de Diestsepoort langer zijn. Wegen en Verkeer blijft de verkeerssituatie aan de
Diestsepoort monitoren en zal dit ook blijven doen tot enkele maanden na de werken (najaar 2019). Pas
dan kan het verkeer zich normaliseren en is er zicht op de werkelijke verdeling van het verkeer over de
verschillende kruispunten.

Meer informatie
Met vragen en/of bemerkingen m.b.t. tot de uitvoering van de werken of praktische zaken aangaande de
werf kan u ook elke donderdag terecht tussen 07.30 en 09.00 uur in de werfkeet achter het Sociaal Huis. U
kan ook contact opnemen via info.tiensevesten@colas.be of het nummer 0477/71.63.57.
Via onze website www.wegenenverkeer.be/tienen vindt u de meest recente informatie over het project.

