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Herinrichting Tiense Vesten:
start werken Bergévest op 23 april 2019
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-,
autosnelwegen en fietspaden, startte in augustus 2018 met de werken aan de
Oplintersepoort en in de Hoveniersstraat. Beide straten worden rond 12 april
terug opengesteld voor het verkeer. In de week van 15 april heeft de aannemer
vrijaf, waarna hij vanaf 23 april de herinrichting van de Bergévest aanvat.

Een nieuwe en veiligere Bergévest
De Bergévest wordt, net zoals de andere Vesten, volledig vernieuwd. Eerst wordt
de bestaande infrastructuur opgebroken en de oude riolering vervangen door
een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk
afvoert. Daarna leggen we de bovengrondse weginfrastructuur volledig opnieuw
aan.

Planning en impact komende maanden
Om u zo goed mogelijk te informeren over deze nieuwe fase, geven wij u in deze
brief onze planning van de komende maanden mee.
23 - eind april: aansluiten riolering Leopoldvest op Slachthuisstraat
● Verkeer op Vesten mogelijk in beide richtingen - Middenberm afgesloten
● Slachthuisstraat en Kapucijnenstraat bereikbaar volgens
recht-in-rechts-uit principe (verkeer kan niet linksaf)
Eind april - begin juni: aanleg riolering t.h.v. kruispunt met de Kapucijnenstraat
● Verkeer op Vesten mogelijk in beide richtingen op buitenring
● Kruispunt Bergévest met Kapucijnenstraat afgesloten voor autoverkeer
● Omleiding via Beauduinstraat en Bostsestraat
● Slachthuisstraat open voor verkeer
Begin - half juni: aanleg riolering tussen Slachthuisstraat en Kapucijnenstraat
● Vesten (N3) volledig afgesloten t.h.v. Bergévest voor alle verkeer
gedurende twee weken

●

Kruispunten Bergévest met Kapucijnenstraat, Paardenbrugstraat en Slachthuisstraat afgesloten
○ Omleiding Kapucijnenstraat en Paardenbrugstraat via Beauduinstraat en Bostsestraat
○ Omleiding Slachthuisstraat via Industriepark, Ambachtenlaan, Sint-Truidensesteenweg en
Aandorenstraat

Half juni - einde zomer: aanleg nieuwe rijweg, fietspaden, voetpaden, markeringen t.h.v. buitenring
● Verkeer op Vesten mogelijk in beide richtingen
● Kruispunt Bergévest met Slachthuisstraat afgesloten voor autoverkeer
○ Omleiding Slachthuisstraat via Industriepark, Ambachtenlaan, Sint-Truidensesteenweg en
Aandorenstraat

Fietsen in en rond de werfzone van de Bergévest blijft altijd mogelijk. Vanaf juni zal het echter
niet meer mogelijk zijn om tussen de Bergévest en de Slachthuisstraat te fietsen. Fietsers
kunnen dan een omleiding volgen via de Molenstraat en Roosmolen.

AWV beseft dat de werken voor hinder zorgen en uw dagelijkse verplaatsingen moeilijker maken. Daarom
willen we ons alvast verontschuldigen en u bedanken voor uw begrip.

Actuele informatie via www.wegenenverkeer.be
Op www.wegenenverkeer.be/tienen vindt u k aarten met omleidingen voor autoverkeer en fietsers en
kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief die we op regelmatige tijdstippen uitsturen. Via deze weg
houden wij u op de hoogte over de voortgang van de werken.
Heeft u verder nog vragen? Voor dit project heeft Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur
aangesteld. U kan hem contacteren via het e-mailadres bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of het
nummer 0472 18 53 21.

Vriendelijke groeten,

ir. Raf Oosters
Projectmanager Wegen en Verkeer

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:

