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Zie contactgegevens onderaan deze brief

Herinrichting Tiensesteenweg/Provinciebaan (N29)
Rioleringswerken bijna afgerond en nutsmaatschappijen gestart
Geachte mevrouw, heer,
Beste bewoner,
Het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin zijn volop aan de slag in de
Provinciebaan/Tiensesteenweg (N29). Met deze brief bezorgen we u graag een update over het
verloop van de werken.

Nutswerken Provinciebaan in uitvoering

De nutsmaatschappijen verplaatsen en vernieuwen de komende maanden kabels en leidingen
voor water, elektriciteit, gas en telecom in de Provinciebaan. Hierbij zijn de sleufwerken al in
uitvoering. Aansluitend start Wegen en Verkeer met funderingswerken voor de aanleg van de
nieuwe rijwegboord en nieuwe fietspaden die gescheiden van de rijweg komen te liggen.
Aan bewoners in de Provinciebaan:
U krijgt een briefje en/of een persoonlijk bezoek van de nutsmaatschappijen. Hierin laten ze weten
wanneer huisaansluitingen aan uw individuele woning of werken aan uw oprit voorzien zijn. Ook
aannemer Besix informeert u wanneer ze werken uitvoeren die tijdelijk hinder veroorzaken.

Rioleringswerken tussen Eindestraat en Klipgaardestraat bijna afgerond

De aanleg van de riolering in de Tiensesteenweg ging niet zonder slag of stoot. Ondanks de slechte
staat van de ondergrond liggen de werken wel op schema. De aannemer zorgt nog een tweetal
weken voor huisaansluitingen en de koker van de Begijnenbeek wordt nog geplaatst. Daarna
starten in deze zone de nutswerken. Als de nutsbedrijven hun kabels hebben vernieuwd, gaat
Besix weer aan de slag. Het gaat om funderingswerken voor de nieuwe bovenbouw van de weg.
De werfzone blijft afgesloten, buiten de werkuren zijn woningen zo veel als mogelijk toegankelijk.
Aan bewoners van de Tiensesteenweg:
Om te vermijden dat arbeiders in aanraking komen met hoogspanningskabels, zette netbeheerder
Fluvius de aanvoerleiding voor elektriciteit buiten dienst en plaatste een stroomgroep. Hierdoor
blijft een stabiele elektriciteitstoevoer naar de woningen verzekerd en de veiligheid gegarandeerd.
Wegens het gebruik van een externe stroomgroep is het niet mogelijk om te werken met dag- en
nachttarief of om stroom via zonnepanelen te injecteren op het net. Zodra de kabelwerken van de
nutsbedrijven klaar zijn, wordt terug overgeschakeld op het stroomnet.
Lees verder achteraan

Van en naar Provinciebaan via Eugeen Coolsstraat

De Provinciebaan blijft eveneens afgesloten voor verkeer. Voor bewoners en bezoekers is deze wel
bereikbaar. Van en naar uw woning rijden doet u via de Eugeen Coolsstraat.

Bijkomende veiligheidsmaatregelen om sluipverkeer te vermijden

U hebt misschien al gemerkt dat aan het begin van heel wat lokale straten verkeersborden staan die
erop wijzen dat er enkel plaatselijk verkeer toegelaten is. Politiezone Hageland voert regelmatig
controles uit om zowel de snelheid op de route als het gebruik van deze wegen in de gaten te houden.

Blijf op de hoogte en schrijf in op de nieuwsbrief

Op de pagina www.wegenenverkeer.be/kortenaken en www.wegenenverkeer.be/bekkevoort vindt u
de huidige omleidingsroutes en bijkomende info over het project. Schrijf u in op de digitale
nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte over de voortgang van de werken.
Met vriendelijke groeten,
Tom Buntinx
Bereikbaarheidsadviseur
T 011 433 855
E tom@amaril.be

