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Herinrichting Omleiding (N26) in Herent:  

uitnodiging infomoment 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest- 
en autosnelwegen, startte in augustus 2019 met de werkzaamheden in 
het kader van de herinrichting van de Omleiding (N26) in Herent. U 
ontving normaal gezien in de voorbije zomer al een brief over dit project.  
 
Tot nu werd er buiten de bestaande weginfrastructuur gewerkt aan de 
nieuwe Tildonksesteenweg die na de werken zal aansluiten op een 
rotonde ter hoogte van het kruispunt van de Omleiding met de 
Mechelsesteenweg.  
 
Vanaf november 2019 starten wij met de bouw van die rotonde, 
waardoor wij hinder op de gewestweg zullen veroorzaken. Om u als 
omwonende van de werfzone zo goed mogelijk te informeren over het 
verdere verloop van het project en de impact op uw omgeving, nodigen 
wij u graag uit op een infomoment: 
 

15 oktober 2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur 
Regiegebouw Wegen en Verkeer (Omleiding 255) 
t.h.v. kruispunt met Mechelsesteenweg 
 

U kan het infomoment doorlopend bezoeken om de ontwerpplannen te 
raadplegen, de impact op het verkeer te bekijken en uw vragen te stellen 
aan ons projectteam.  
 
Actuele informatie op wegenenverkeer.be/herent  
Actuele informatie over de herinrichting van de Omleiding vindt u via 
onze website www.wegenenverkeer.be/herent. Hier kan u zich ook 
inschrijven op de digitale nieuwsbrief van dit project.  
 
Met vragen over dit project kan u ons contacteren via de 
bereikbaarheidsadviseur op het nummer 0472 18 53 21 of het e-mailadres 
bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be.  
 

Vriendelijke groeten, 

http://www.wegenenverkeer.be/
http://www.wegenenverkeer.be/herent
mailto:bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be


Bart Tops 
Projectmanager 
 

Wegen en Verkeer maakt gebruik van bpost om deze uitnodigingsbrief te verspreiden. Door de vastgelegde 
bedelingszones op wijkniveau die bpost hanteert, is het mogelijk dat mensen verderop in uw straat de brief 
niet ontvangen, maar ook dat u de brief ontvangt terwijl uw woning relatief ver van de werfzone ligt.  

 
 


