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Overzicht vragen en antwoorden | Algemeen plan van aanpak aannemer 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en 
fietspaden en de gemeente Overijse bezorgen u langs deze weg een antwoord op de vragen die via het 
inschrijvingsformulier gesteld werden. Tijdens het infomoment krijgen de aanwezigen dezelfde 
antwoorden in verband met de onderhoudswerken aan het wegdek van de S-bocht in het centrum van 
Overijse. De aannemer start op maandag 2 maart 2020 met de vernieuwing van het wegdek van de 
Brusselsesteenweg ter hoogte van huisnr. 51 tot net voor het kruispunt Waversesteenweg – 
Terhulpensesteenweg. Volgens de huidige planning duren de werken ongeveer anderhalve maand.  

 
Plan van aanpak aannemer 

De recent aangeduide aannemer heeft in de eerste weken van januari zijn plan van aanpak opgesteld. 
Het basisprincipe en de duur van de werken blijft dezelfde zoals vermeld in de eerste bewonersbrief. 
In de huidige planning wordt er gewerkt tijdens weekdagen, niet in het weekend:  

1. Toplaag wordt op 2 maart over de hele 

lengte afgefreesd (1 dag) 

2. Frezen van de onderlagen (blauwe 

zone) (1 dag) 

3. Plaatsen van de putdeksels (onderdeel 

riolering) waar enkel toplaag afgefreesd 

is (10-tal dagen) 

4. Uitbraak van de kasseien (2-tal dagen) 

5. Herstel bestaande opbouw van de 

rijweg in de zone waar de kasseien zijn 

weggehaald (10-tal dagen) 

6. Asfaltwerken in de zone met de 

volledige opbouw (1 week) 

7. Plaatsen van de putdeksels in de 

nieuw aangelegde onderlagen van het 

asfalt (1 week) 

8. Plaatsen nieuwe toplaag, nieuwe 

markeringen en afwerking (3-tal dagen) 
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Op www.wegenenverkeer.be/overijse vindt u altijd de laatste informatie omtrent deze werken.  
Tijdens het voorbereidingsproces van het project kunnen onvoorziene omstandigheden optreden, 
waardoor wijzigingen aan de timing en uitvoering van de werken mogelijk zijn. 

Overzicht gestelde vragen en antwoorden 
 
Tot en met 27 januari werden de gestelde vragen via het inschrijvingsformulier en de Raad voor Lokale 
Economie (RLE) verzameld en besproken op de zitting van het schepencollege van 28 januari 2020. Ook na 
de infovergaderingen werden vragen gebundeld en besproken op de zitting van 18 februari van het 
schepencollege. De vragen en antwoorden worden gebundeld per straat of naargelang het thema. Ook de 
antwoorden op algemene en/of technische vragen vindt u hieronder terug. Vragen die belangrijk zijn voor 
het signalisatieplan van de aannemer, zijn ook doorgegeven. Dit overzicht wordt als ‘Veelgestelde vragen’ 
(PDF) ook op de webpagina geplaatst. 
 
Openbaar vervoer De Lijn 

 
De Lijn communiceert hierover nog met de gemeente en Wegen en Verkeer. Via de korte nieuwsbrief en op 
de webpagina wordt deze informatie meegegeven. 
 
Brusselsesteenweg/Waversesteenweg (Justus Lipsiusplein, Fezelarenstraat, Ijseweg, J.B. Dekeyserstraat) 

 
 

V 1. Wat met leveranciers voor de handelaars die dagelijks levering hebben?  
De praktische uitwerking wordt één op één besproken met de aannemer. 

V2. Wat met ophaal van huisvuil en afval handelaars die bij een andere firma zitten dan bv. 
interrand? Interrand wordt op de hoogte gebracht van de werken en voor de andere 
leveranciers vragen wij aan de handelaars om zelf, in overleg met de gemeente en AWV, 
praktische afspraken te maken. 

V3. Is sporadisch verkeer mogelijk? Neen. Na het afschrapen van het asfalt steken de 
riooldeksels uit. In de zone waar nog kasseien onder het asfalt zitten worden zowel de 
kasseien als de fundering uitgebroken en zal er dus een diepte van meer dan 50 cm 
ontstaan. Kortom, er kan niet gegarandeerd worden dat omwille van de staat van de weg 
voertuigen geen schade gaan oplopen. Voor de vooruitgang van de werf, om de duur zo 
kort mogelijk te houden, moet er zo weinig mogelijk onderbreking zijn. 

V4. Kunnen mensen zonder garage gebruik maken van de openbare parkings bv. WZC 
Mariëndal? De openbare parkings buiten de werfzone blijven ter beschikking, maar 
worden niet expliciet gereserveerd. 

V5. Maatwerkbedrijf Ijsedal stelt 150 mensen tewerk waarvan 120 met een 
handicap. Hoe zit het met de toegankelijkheid? Er zullen met Ijsedal praktische 
afspraken worden gemaakt i.v.m. de leveringen. De halte voor de werknemers dichtbij 
Ijsedal zal niet meer bediend worden.  
Dit zal door de gemeente verder met IJsedal worden besproken. 

V6. Wat is de geschatte impact op het aantal klanten voor winkels verderop de 
Brusselsesteenweg? Die impact is moeilijk in te schatten. De aannemer houdt zich aan de 
afgesproken planning. Door weerverlet of onverwachte technische omstandigheden kan de 
planning wijzigen. 

V7. Kan de Fezelarenstraat worden opengesteld voor verkeer?  
Neen, deze straat is hiervoor niet geschikt. 
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V8. Kan parkeren op het Justus Lipsiusplein mogelijk gemaakt worden via de N. Rowiesstraat 
met parkeerduurbeperking van 1u? Eventueel met verkeerslichten om op en af het plein te 
rijden? Neen. Het is zeer moeilijk om dit met lichten te regelen aangezien de zichtbaarheid 
vanuit de Nestor Rowiesstraat naar het Justus Lipsiusplein en omgekeerd niet mogelijk is. In 
de Nestor Rowiesstraat kunnen voertuigen elkaar niet kruisen. Aan de kant van de S-bocht 
gaan alle grondlagen er ook uit, waardoor er een minimale diepte is van 50cm. Het rijden 
op deze kasseien naast een diepte van 50cm is een te groot risico. De Nestor Rowiesstraat 
wordt tijdelijk toegankelijk gemaakt voor tweerichtingsverkeer en dit voor omwonenden 
en leveringen aan De Bonten Os.  De straat blijft wel doodlopend voor alle andere 
verkeer. 
Het Justus Lipsiusplein met de wagen bereiken is niet mogelijk. Minder mobiele patiënten 
kunnen worden verwezen naar de parkings naast de kerk die als mindervalide parkings 
zullen worden ingericht. 

 
Antwoorden op vragen i.v.m de zijstraten Ijskelderlaan, Stafhouder Braffortlaan, Stationsstraat, P.I. 
Taymansstraat, Kouterstraat … 

 
 

A 1. De Ijskelderlaan > éénrichtingsverkeer blijft behouden 
Voor de veiligheid van de kinderen is het niet aangewezen om de Ijskelderlaan tijdens de 
werken in twee richtingen open te stellen en dus blijft het éénrichtingsverkeer behouden. 
De Zoen en Zoef zone in de Stafhouder Braffortlaan wordt door de dienst PUR van de 
gemeente verplaatst naar de Ijskelderlaan. Tussen de Stafhouder Braffortlaan en de Dreef 
wordt er een Zoen en Zoef ingericht voor ongeveer 3 auto's. De rest van de Ijskelderlaan zal 
gebruikt worden om ouders vankleinere kinderen te laten parkeren. Tussen de gemeente 
en de school was er ook al overleg om kleinere kinderen te begeleiden naar de school.  

 
A 2. Stafhouder Braffortlaan > plaatselijk en tijdelijk tweerichtingsverkeer wordt toegelaten 

In de Stafhouder Braffortlaan wordt tijdens de werkzaamheden verkeer in twee richtingen 
toegelaten om bewoners toe te laten tot aan hun huizen te rijden en om de parking van de 
school bereikbaar te houden. Plaatselijk verkeer wordt hier dan ook ingevoerd. 

 
A 3. Stafhouder Braffortlaan > Parking op de hoek Waversesteenweg - Stafh. Braffortlaan 

(pensmarkt) enkel ter beschikking voor leveranciers?  
De politie gaat hiermee akkoord en vindt het een goede maatregel. De parkeerduur op 
deze parking is op dit moment 1u. Tijdens de werken kan deze parking worden opgereden 
via de Stafh. Braffortlaan. De handelaars hebben tijdens het infomoment beloofd dat zij er 
zelf zouden op toezien dat enkel leveranciers hiervan gebruik maken voor het laden en 
lossen. Hierin wordt eveneens begrepen dat mensen die slecht te been zijn ook op dit  
punt kunnen worden afgezet. Het bord van de parkeerduurbeperking zal worden afgedekt 
en vervangen door '30 en enkel laden en lossen. Aan de handelaars zal wel worden 
meegedeeld dat de leveringen met een bestelwagen dienen te gebeuren en niet met een 
grote vrachtwagen.  

 
A 4. Stationsstraat > rijrichtingen van de proefopstelling in het centrum blijven van kracht 

De parkeerduur voor de Stationsstraat blijft zoals nu 1 uur.  
De rijrichtingen die momenteel van kracht zijn in het centrum voor de proefopstelling 
blijven behouden. Dit geldt dan ook voor de Pastorijstraat,  gebr. Danhieuxstraat, 
Heuvelstraat en Schavei. 
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A 5. Stationsstraat > Kan deze straat tussen de Pastoriestraat en de Waversesteenweg in  

2 richtingen worden opengesteld zodat leveranciers en de bewoners ook in dit deel 
kunnen rijden? 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om de Stationsstraat 
tussen de Pastoriestraat en de Waversesteenweg op te nemen in de werfzone en open te 
stellen in 2 richtingen, maar enkel voor werfverkeer, leveringen en dienstvoertuigen. 

 
A 6. P.I. Taymansstraat > enige mogelijke en zinvolle omleiding 

Daarom wordt in de P.I. Taymansstraat een parkeerverbod ingevoerd tussen de parking van 
de muziekschool en de Brusselsesteenweg. Tussen de parking van de muziekschool en 
de Kouterstraat zal parkeren worden toegelaten op de daartoe voorziene plaatsen. 
In de P.I. Taymansstraat tussen de Kouterstraat en de Clem. Vanophemstraat geldt in beide 
richtingen een parkeerverbod. 

 
A 7. Sluiproute door Korenarenstraat vanuit P.I. Taymansstraat 

Verschillende bewoners verwachten een sluiproute door de Korenarenstraat vanuit de P.I. 
Taymansstraat. Daarom wordt er in de Korenarenstraat tussen de Losweg en de P.I. 
Taymansstraat éénrichtingsverkeer ingesteld (ter hoogte van het kruispunt en niet na 50 
meter). Er wordt enkel verkeer toegelaten vanuit de Losweg. Het invoeren 
éénrichtingsverkeer bovenop plaatselijk verkeer in de Korenarenstraat is nodig om fietsers 
te beschermen. 

 
A 8. Kouterstraat > maakt deel uit van de omleidingsroute voor lokaal en doorgaand verkeer 

De omleidingsroute zal er niet alleen zijn voor de mensen van Overijse, maar voor alle 
doorgaand verkeer tijdens de duur van de werken. Hier worden geen extra 
verkeersremmende maatregelen ingezet of andere maatregelen zoals ANPR-camera’s om 
lokaal verkeer af te dwingen. WEL wordt er voorzien om parkeren toe te laten in dalende 
lijn, wat op zich ook verkeersremmend werkt.  
 
Kouterstraat > Maatregelen paddentrek worden ingevoerd vanaf 15/2 tot eind april 
Hierbij hoort ook de invoering van 30 km/u wat ook verkeersremmend zal werken. Aan de 
vrijwilligers zal worden meegedeeld dat zij extra voorzichtig moeten zijn bij het overzetten 
van de padden, omdat er meer verkeer zal doorkomen omwille van de omleiding. 

 
Algemene besluiten (snelheidscontroles, verkeerslichten) en parkeerbeleid 

 
● De gemeente zal via haar communicatie fietsers te sensibiliseren om tijdens de werken om 

veiligheidsredenen de alternatieve fietsroute te gebruiken via de Ballingstraat richting de Dreef 
en niet de P.I. Taymansstraat.  

● De omleidingsroute is er ook voor bovenlokaal verkeer en niet alleen voor de burgers van Overijse. 
Hier gaan dus geen extra controles voorzien worden. Het zwaar verkeer heeft wel een aparte 
omleidingsroute (grote omleiding op de webpagina). 

● Tijdens de werken zal er een constante evaluatie zijn van de verkeersstromen en kunnen 
bijkomende maatregelen, in overleg met de politie, worden genomen. 

● Het recentelijk ingevoerde eenrichtingsverkeer in het centrum van Overijse blijft in voege tijdens de 
werken.  

● Op het kruispunt Clement Vanophemstraat x P.I. Taymansstraat x Duisburgsesteenweg x 
Ketelheide worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. 
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● De verkeerslichten aan het complex van de Brusselsesteenweg(N253) met de Terhulpensesteenweg 
worden niet specifiek aangepast tijdens de werken. Het gaat om een complex gegeven en er zullen 
geen aanpassingen gedaan worden naar aanleiding van tijdelijke werfsituatie S-bocht. In 2016 
werden inderdaad naar aanleiding van de ontwikkeling van de KMO-zone nieuwe plannen gemaakt 
voor de verkeerslichtenregeling. Gezien dit ook om een filegevoelige afrit ging, werd er destijds de 
keuze gemaakt om een file-detectielus op de afrit van de E411 te plaatsen. Dit geeft de 
lichtenregeling de mogelijkheid om extra groen te geven aan de afrit ten gevolge van file op de 
E411. Zo worden kop-staartaanrijdingen op de afrit voorkomen. Wegen en Verkeer is op de hoogte 
van het feit dat dit gevolgen heeft voor de  doorstroming op de N253. Samen met de gemeente 
Overijse werd dit probleem reeds besproken en ook het sluipverkeer dat dit met zich meebrengt. Er 
wordt dan ook gewerkt aan een nieuwe geoptimaliseerde verkeerslichtenregeling. Op termijn wil 
Wegen en Verkeer dan ook aanpassingen doen die de situatie voor de lokale gebruikers verbetert 
en het sluipverkeer mindert. Tegelijkertijd kijkt Wegen en Verkeer na of er nog andere opties zijn 
om de verkeersveiligheid blijvend te garanderen en terugslaande file tot op de snelweg te 
vermijden. 
 

● In een aantal zijstraten van de omleidingsroute worden tijdens de werken de volgende extra 
maatregelen genomen:  

○ In de Puttestraat wordt enkel verkeer toelaten vanuit de Kouterstraat.  
○ In de Losweg wordt enkel verkeer toelaten vanuit de Brusselsesteenweg.  
○ In Korteveld wordt enkel plaatselijk verkeer behouden.  
○ In de Vleugtstraat, Groeneweg en Biesmuiterlaan wordt plaatselijk verkeer ingevoerd. 

 
Parkeerbeleid: 
Private parkings (zoals Ter Nood) kunnen niet zomaar voor iedereen worden opengesteld. De parkeerduur 
aan de parking van het Brouwershof blijft 3,5 uur en dit om bezoek aan Brouwershof, dokter, ...mogelijk te 
maken. Het is ook onmogelijk voor de politie om bv bij een verkorte parkeerduur alles te controleren.  
 

● Parkeerverbod geldt in: 
○ P.I. Taymansstraat: parkeerverbod tussen de parking van de muziekschool en de 

Brusselsesteenweg. 
○ Stafhouder Braffortlaan: zodat tijdelijk tweerichtingsverkeer mogelijk is. 
○ Zoen en Zoef-zone verplaatst naar Ijskelderlaan (3 wagens) 
○ Justus Lipsiusplein niet toegankelijk > minder mobiele mensen mogen parkeren naast de 

kerk op parkings die ingericht worden als minder-valide parking. 

 
Hebt u na het lezen van deze informatie nog 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. 
 

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:     
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