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Werken aan Oplintersepoort op schema
Aannemer Colas vernieuwt sinds 6 augustus het kruispunt van de buitenvest met de Oplintersesteenweg.
Na ongeveer drie maanden werken, zitten de werken aan de Oplintersepoort nog steeds op schema. De
riolering is in de volledige werkzone aangelegd en de onderlagen van de fundering zijn in opbouw.
Binnenkort volgt een belangrijk moment binnen deze fase, namelijk de verplaatsing van het monument
‘Slag van Sint-Margriete-Houtem’. Ook de werken in de Hoveniersstraat in opdracht van de stad Tienen
verlopen volgens planning. De komende maanden blijft de Oplintersesteenweg nog afgesloten voor het
verkeer ter hoogte van de Vianderstraat tot alle werken hier klaar zijn.

Riolering aangelegd, onderfunderingen in opbouw
Sinds onze laatste nieuwsbrief in september heeft de aannemer de rioleringswerken in de volledige
werkzone ter hoogte van de Oplintersepoort beëindigd. Een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en
regenwater afzonderlijk afvoert werd geplaatst. Momenteel is de aannemer bezig met de opbouw van de
nieuwe rijweg. Specifiek legt hij de komende weken de onderfunderingen aan.

Verplaatsing monument
Daarnaast is de aannemer ook in volle voorbereiding voor de verplaatsing van het monument ‘Slag van
Sint-Margriete-Houtem’. Het monument moet worden verplaatst zodat de boordstenen kunnen worden
geplaatst en het nieuwe plein kan worden aangelegd. Volgens de huidige planning wordt het monument in
de week van 19 november verplaatst. In een volgende nieuwsbrief tonen we u de nieuwe locatie van het
standbeeld. Tijdens de laatsten maanden van 2018 en begin 2019 zal de Oplintersepoort verder worden
afgewerkt.

Verkeerslichten Diestsepoort aangepast
Sinds de start van de werken aan de Oplintersepoort hebben we verschillende signalen ontvangen over de
afstelling van de verkeerslichten aan de Diestsepoort. In onze vorige nieuwsbrief gaven we reeds mee dat
we de verkeerssituatie aan de Diestsepoort voortdurend blijven monitoren en dit ook zullen blijven doen
wanneer de werken aan de Vesten klaar zijn. De tijden van de verkeerslichten aan het kruispunt van de
Vesten met de Diestsesteenweg werden nogmaals aangepast om de doorstroming te verbeteren. Deze
laatste aanpassing lijkt op basis van de eerste reacties een positief effect te hebben op de doorstroming ter
hoogte van het kruispunt.

Brug over de Gete is klaar
Ter hoogte van de Bergévest werd op de nieuwe muur aan Royal Racing Tienen Tennisclub een nieuwe
afscherming geplaatst. De werkzaamheden aan de brug over de Gete zijn ondertussen afgerond. Het
autoverkeer rijdt momenteel op deze locatie over een tijdelijke verharding totdat de Bergévest volledig
wordt vernieuwd in 2019. Ook het water van de Gete stroomt terug door de koker.

Riolering en onderlagen fundering aangelegd in Hoveniersstraat
In de Hoveniersstraat en in het gedeelte van de Sliksteenvest tussen de Oplintersesteenweg en
Vianderstraat is de gescheiden riolering aangelegd en is de onderlaag asfalt getrokken. De boordstenen
voor de voetpaden worden nu geplaatst. Aansluitend zullen de voetpaden worden aangelegd in
betonstraatstenen en de parkeerstroken in kasseien. Tot slot zal als laatste werk in deze zone de toplaag in
asfalt worden getrokken.

Nieuwe bereikbaarheidsadviseur in dienst
Eind vorig jaar deelden we je mee dat het contract tussen Wegen en Verkeer en de
bereikbaarheidsadviseur werd beëindigd wegens het bereiken van het einde van de contractduur. Na een
nieuwe aanbesteding van het contract ‘bereikbaarheidsadvies bij projecten van Wegen en Verkeer’ hebben
we Wouter Toelen van communicatiebureau Connect als nieuwe bereikbaarheidsadviseur aangesteld voor
de werven in Vlaams-Brabant. Dit betekent dat Wouter ook in Tienen jouw aanspreekpunt zal zijn voor de
resterende periode van de werken. Heb je vragen i.v.m. het project, dan kan je Wouter contacteren via het
e-mailadres bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of het telefoonnummer 0472 18 53 21.

Meer informatie
Met vragen en/of bemerkingen m.b.t. tot de uitvoering van de werken of praktische zaken aangaande de
werf kan u 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.

