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Vragen over de werken? 
Zie contactgegevens onderaan deze brief 

Uitnodiging | Doorlopend infomoment onderhoudswerken S-bocht 

3 februari 2020 in bezoekerscentrum Dru!f 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en 
fietspaden, start in overeenstemming met de gemeente Overijse de onderhoudswerken aan het 
wegdek van de S-bocht in de eerste week van maart 2020. Concreet zal het wegdek van de 
Brusselsesteenweg vernieuwd worden van aan huisnr. 51 tot net voor het kruispunt Waversesteenweg 
- Terhulpensesteenweg (zie detailplan op www.wegenenverkeer.be/overijse ). Volgens de huidige
planning duren de werken ongeveer anderhalve maand. De weg wordt hierbij volledig afgesloten voor
doorgaand verkeer.

Naar aanleiding van deze werken organiseren wij samen met de gemeente Overijse een infomoment 
voor handelaars en omwonenden , waarop de aannemer, de werfleider en communicatiemedewerker 
van Wegen en Verkeer doorlopend aanwezig zijn om u te informeren en uw vragen te beantwoorden. 
Vanuit de gemeente zal schepen van publieke ruimte Dhr. Sven Willekens, samen met de dienst 
Publieke Ruimte vertegenwoordigd zijn.

Schrijf u in via www.wegenenverkeer.be/overijse of via de QR-code 
Het infomoment vindt plaats op maandag 3 februari in Bezoekerscentrum Dru!f (Waversesteenweg 2, 
3090 Overijse) en is doorlopend open: 

● voor inwoners van 17u. tot 19u.
● voor handelaars van 19u. tot 20u.

Inschrijven kan via het formulier op www.wegenenverkeer.be/overijse of via onderstaande QR-code. U 
ontvangt dan ook automatisch de infomail voor de start van de werken. 

Gelieve het formulier volledig in te vullen en aan te duiden of u omwonende of 

handelaar bent. Via deze weg geven wij u ook al de gelegenheid om eventuele 

vragen te stellen, die wij in de mate van het mogelijke tijdens het infomoment 

zullen beantwoorden. U geeft hiermee ook de toestemming om uw mailadres 

te gebruiken, waarbij AWV of de gemeente u een kort bericht over deze werken 

kan sturen. Ook als u niet aanwezig kan zijn, mag u zich inschrijven voor de 

korte infomail voor de start van de werken. 

http://www.wegenenverkeer.be/overijse
http://www.wegenenverkeer.be/overijse
http://www.wegenenverkeer.be/overijse


Omleidingen
Om de werken veilig en correct te kunnen uitvoeren is er tijdens de werken geen doorgaand verkeer in de 
S-bocht  mogelijk. Er geldt hier ook een volledig parkeerverbod . De parkeerplaatsen naast de kerk mogen
enkel door mindervaliden worden gebruikt.

Voor het lokale verkeer wordt een omleiding in beide richtingen voorzien  langsheen de Dreef, de 
Kouterstraat, de P.I. Taymansstraat en de  Clem. Vanophemstraat. In deze straten mag er slechts aan één 
kant en enkel naar beneden geparkeerd worden.  

Het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer van en naar Brussel worden omgeleid via de 
Terhulpensesteenweg (N253)  naar de E411 tot aan het knooppunt Jezus-Eik, waar het verkeer opnieuw op 
de Brusselsesteenweg kan.  

Mogelijke omleidingen voor fietsers en het openbaar vervoer  worden momenteel nog bekeken. Meer info 
hierover kan u later lezen op de webpagina. Voetgangers kunnen in principe het voetpad blijven gebruiken. 

Gelijktijdig met deze herstellingswerken zullen in opdracht van Aquafin ook de riooldeksels worden 
opgehoogd vanaf de Clement Vanophemstraat tot aan de onderhoudswerken ter hoogte van huisnummer 
51. Voor deze werken worden echter geen aparte omleidingen voorzien.



Actuele informatie altijd via www.wegenenverkeer.be 

Bij het in druk gaan van deze brief eind december, moeten de details van de werken nog met de pas 
aangeduide aannemer besproken worden. Na de feestdagen, begin januari, kan de aannemer zijn 
gedetailleerde planning dan opmaken. Het basisprincipe en de duur van de werken blijft dezelfde  zoals 
vermeld in de eerste bewonersbrief. Zodra wij een gedetailleerde planning hebben, zullen wij deze op de 
webpagina uploaden en de gemeente informeren. Nadien kan u op het infomoment van 3 februari 2020 
nog praktische vragen stellen aan de projectverantwoordelijken en de aannemer. 

Wie zich inschrijft voor het infomoment ontvangt een kort mailbericht met laatste actuele info voor de 
start van de werken via Wegen en Verkeer. Tijdens het project kunnen ook steeds onvoorziene 
(weers)omstandigheden  optreden, waardoor wijzigingen aan de timing en uitvoering van de werken 
mogelijk zijn. Op www.wegenenverkeer.be/overijse vindt u altijd de laatste informatie, zoals de 
gedetailleerde planning of mogelijke wijzigingen omtrent deze werken. 

Hebt u vragen over onze werken?
Onze klantendienst beantwoordt zo snel mogelijk uw vraag en neemt indien nodig contact op met de 
projectverantwoordelijken. Stel uw vraag via www.wegenenverkeer.be/contactformulier  
of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016/66 57 50 

Vriendelijke groeten, 

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen: 

Dieter Vanderhaeghe 
algemeen directeur 
Gemeente Overijse

Kurt Verheyden
werfleider 
Agentschap Wegen en Verkeer

Inge Lenseclaes
burgemeester
Gemeente Overijse

http://www.wegenenverkeer.be/overijse
http://www.wegenenverkeer.be/contactformulier



