Herentalsebaan N116: stand van zaken fietspaden en
oversteekplaatsen
Met deze nieuwsbrief informeert het Agentschap Wegen en Verkeer je over de voortgang van de
werken op de Herentalsebaan (N116) in Wommelgem. AWV trekt er het fietspad ter hoogte van de
zijstraten recht, en pakt ook de oversteekplaatsen aan. Er wordt telkens aan meerdere zones
tegelijkertijd gewerkt. Hieronder geven we je graag een korte stand van zaken.

Waar staan we nu?
In de week na de paasvakantie zijn de aanpassingswerken aan de noordzijde van de Herentalsebaan
gestart ter hoogte van de kruispunten met de Hofstraat, de Wiekenstraat en de Melkerijstraat. De
aanpassingen in deze zones zullen deze week afgerond worden, enkele dagen later dan
oorspronkelijk gepland.

Waar staan we nu?
Van zodra de Hofstraat, Wiekenstraat en Melkerijstraat klaar zijn, schuiven de werken op naar de
Kapelaan Staslaan, Rooibos, Gulkenrodestraat, Tuinbouwstraat, Schranshoevebaan en SintDamiaanstraat. De aanpassingen aan deze zones worden begin juni afgerond, waarna de werken
aan de andere kant van de weg verdergaan.
Voetgangers en fietsers kunnen steeds voorbij de werfzone via een afgeschermde corridor. Ook
autoverkeer op de Herentalsebaan kan de werken altijd in beide richtingen passeren. De toegang
tot de Schranshoevebaan vanaf de Herentalsebaan is tussen 27 mei en 1 juni afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Bewoners rijden hun straat in en uit via de Rollebeekstraat. Alle overige
straten blijven toegankelijk, uitgezonderd één nacht bij het plaatsen van de nieuwe asfaltlaag.
De opritten en garages van de woningen die in een werfzone vallen, zijn tijdens de werken enkele
dagen niet toegankelijk met de wagen. Te voet en met de fiets kan u altijd tot bij uw woning
geraken.

Meer info
De meest actuele info kan je steeds terugvinden op www.wegenenverkeer.be/wommelgem.
Zit je tijdens de werken aan de Herentalsebaan met vragen over de bereikbaarheid van uw woning
of handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de
bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 (tijdens kantooruren) of via mail op
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

