Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 81
3000 Leuven
016 66 57 50
wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be
www.wegenenverkeer.be

Uitnodiging infomoment: start werken buitenring Bergévest
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Het Agentschap Wegen en Verkeer start in de tweede helft van april 2019 met
de herinrichting van de Bergévest. Dit is het laatste deel van de vernieuwing van
de Tiense Vesten. De werken volgen op de huidige werken aan de
Oplintersepoort.
Om u als omwonende te informeren over de werken en de hinder tijdens deze
fase organiseren wij samen met de stad Tienen een infomoment op:
maandag 18 maart 2019 doorlopend van 17.00 tot 19.30 uur
in het Sociaal Huis in Tienen (Kabbeekvest 110)
Tijdens het infomoment krijgt u uitleg over de werken, kan u de plannen bekijken
en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de projectverantwoordelijken. Ook de bereikbaarheidsadviseur zal aanwezig zijn om
vragen van handelaars en ondernemers te beantwoorden.
Op de achterzijde van deze brief vindt u alvast wat meer informatie. Via
www.wegenenverkeer.be/tienen vindt u de meest recente informatie over het
project. Hier kan u zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief waarlangs wij
u informeren over de voortgang van de werken.
Met vriendelijke groeten,

ir. Raf Oosters
Leidend ambtenaar
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Wat?
Wegen en Verkeer vernieuwt de Bergévest als laatste deel van de herinrichting van de Tiense Vesten. Net
zoals bij de vorige fasen wordt eerst de bestaande infrastructuur opgebroken waarna een archeologisch
onderzoek plaatsvindt. Wanneer dit afgerond is, kunnen we de rioleringswerken aanvatten. Na de aanleg
van de riolering bouwen we de nieuwe weginfrastructuur terug op voor voetgangers, fietsers en het
autoverkeer. Tot slot worden er nieuwe verkeerslichten en signalisatieborden geplaatst en nieuwe
wegmarkeringen aangebracht.

Wanneer?
●
●
●
●

Midden april - zomer 2019: vernieuwen buitenring tussen het kruispunt met de Slachthuisstraat en
de Gete + aanleg riolering tussen Slachthuisstraat en Kapucijnenstraat dwars door ringweg
Zomer - eind 2019: vernieuwen binnenring tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en de
Gete.
Begin - voorjaar 2020: vernieuwen binnenring tussen de Gete en het kruispunt met de
Beauduinstraat.
Voorjaar - zomer 2020: vernieuwen buitenring tussen de Gete en het kruispunt met de
Aandorenstraat (N3).

Verkeersmaatregelen van midden april tot zomer 2019
Volgens de huidige planning starten de werken aan de Bergévest in de week van 22 april 2019 (na de
paasvakantie). Hieronder geven we u een overzicht van de verkeersmaatregelen tijdens de komende
maanden:
● Week 22/4 - 26/4
○ Verkeer op Vesten mogelijk in beide richtingen
○ Slachthuisstraat en Kapucijnenstraat open
●

Eind april tot begin juni
○ Verkeer op Vesten mogelijk in beide richtingen
○ Slachthuisstraat open voor verkeer - enkel het verkeer op de Vesten komende van de
Oplintersepoort kan niet afslaan naar de Slachthuisstraat
○ Kapucijnenstraat afgesloten

●

Begin juni - half juni
○ Verkeer op Vesten niet mogelijk gedurende twee weken
○ Slachthuisstraat, Molenstraat en Kapucijnenstraat afgesloten

●

Half juni - eind augustus
○ Verkeer op Vesten mogelijk in beide richtingen
○ Slachthuisstraat en Molenstraat afgesloten
○ Kapucijnenstraat open

De kaarten met omleidingen voor het autoverkeer en fietsers tijdens deze fase van de werken vindt u op
onze website www.wegenenverkeer.be/tienen.

