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Vragen over de werken? 
Zie contactgegevens onderaan deze brief 

 

 
Veiligere verkeerssituatie voor fietsers op kruispunt Citadellaan / 
Steineweg in Kaggevinne 
 
 
Dossiernummer: X21/0/461 V01 
 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert binnenkort onderhoudswerken uit in de 
buurt van uw woning, handelszaak of bedrijf. Met deze aanpassings- en onderhoudswerken 
maakt AWV die gewestweg veiliger en comfortabeler in gebruik. Op de achterkant van deze 
brief vindt u meer details over de aard en de duur van deze werken. 
 
Wegenwerken gaan vaak gepaard met hinder voor omwonenden en weggebruikers. Als 
wegbeheerder kunnen we die hinder niet helemaal vermijden, maar we doen er wel alles aan 
om de overlast tot een minimum te beperken. 
 
De werfcontroleurs van AWV zien erop toe dat de werken vlot, correct en met zo weinig 
mogelijk hinder uitgevoerd worden. Toch kunnen er op sommige momenten bepaalde 
huizen en/of garages tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn. 
 
De planning van de werkzaamheden werd grondig voorbereid, maar kan in de war gestuurd 
worden door slechte weersomstandigheden. In dat geval zullen de werken voor korte tijd 
uitgesteld worden. 
 
Mocht u na het lezen van de brief nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren 
via www.wegenenverkeer.be/contactformulier. Vermeld in het onderwerpveld van uw 
bericht a.u.b. het dossiernummer dat bovenaan de brief staat. 
 
Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mieke Pappaert 
Werfleider 
 
 

 

http://www.wegenenverkeer.be/


 

Aanleg van verkeerseiland met twee fietsoversteken 
 
 
Waar? 
Kruispunt Citadellaan (R26) met de Steineweg in Diest. 
 
Wat? 
Wegen en Verkeer zal een verkeerseiland aanleggen in het midden van de rijbaan, zodat fietsers voortaan 

in twee stappen kunnen oversteken. Dat is veel veiliger en maakt het kruispunt veel overzichtelijker. Door 

deze aanpassingen verdwijnen er enkele parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummers  82-80. Om de 

verkeerssituatie veiliger te maken, wordt ook de zone 50 doorgetrokken tot voorbij het kruispunt. De twee 

oversteekplaatsen zullen dan in de zone 50 liggen.  

 
Wanneer? 
De uitvoering van deze werken zijn voorzien om op te starten vanaf 25/1/2021 
De werken zullen normaal gezien beëindigd zijn eind maart 2021. 
Deze planning is onder voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden. 
Alle belangrijke wijzigingen in de planning kan u terugvinden via de webpagina  
www.wegenenverkeer.be/diest." 
 
 
Hinder en omleidingen 
De Citadellaan (R26) zal altijd in beide richtingen open blijven. Het verkeer kan via tijdelijke verkeerslichten 
doorrijden, maar zal wel hinder ondervinden. Deze hinder zal zo beperkt mogelijk gehouden worden.  De 
Steineweg wordt aan de kant van de Citadellaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tijdens de 
volledige duur van de werken. Een plaatselijke omleiding wordt voorzien langs de andere kant van de 
Steineweg en de Diestersteenweg (N10) of langs de Steyneveld en de Zichemseweg naar de Citadellaan 
(R26). Bij het in druk gaan van deze brief werd de signalisatievergunning met voorstel van deze omleidingen 
aangevraagd bij de gemeente. Voor fietsers en voetgangers wordt een aparte doorgang langsheen de 
werfzone voorzien. 
 
 
Parkeren en bereikbaarheid 
De parkeerplaatsen ter hoogte van de huisnummers 56-88 zullen voor de gehele duur van de werken niet 
gebruikt kunnen worden. De garages van de betrokken huizen evenmin. Wegen en Verkeer dankt u voor 
uw begrip voor dit ongemak en vraagt de omwonenden vriendelijk om verderop te parkeren.  
 
 
Meer info?  
Hebt u vragen over onze werken? 
Aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: www.wegenenverkeer.be/contactformulier  
of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016-66 57 50 
 
Actuele informatie over deze werken kan u terugvinden op de website: www.wegenenverkeer.be/diest 
 
Uw buren hebben deze brief niet ontvangen? Bij de verspreiding van onze brieven zijn we gebonden aan de 
verspreidingszones van bpost. Zo is het mogelijk dat iemand die relatief dicht bij het project woont, deze 
brief toch niet heeft ontvangen. Alle informatie in deze brief is ook terug te vinden op onze website.  
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