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Vragen over de werken? 
Zie contactgegevens onderaan deze brief 

 

 
Aanpassing kruispunt Poelweg met Terhulpensesteenweg 
(N253) voor meer verkeersveiligheid 
 
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 
 

http://www.wegenenverkeer.be/


 



 

Aanpassing kruispunt Poelweg met Terhulpensesteenweg (N253) voor meer 
verkeersveiligheid 
 
Waar en wat? 
Op de Terhulpensesteenweg (N253) in Overijse wordt het T-kruispunt met de Poelweg volledig opgebroken 
en aangepast. De aansluiting van de Poelweg met de Terhulpensesteenweg wordt compacter gemaakt 
met rechte hoeken. Het kruispunt wordt daardoor overzichtelijker voor alle weggebruikers. Op de Poelweg 
wordt een extra middenberm aangelegd. Voetgangers of fietsers (met fiets aan de hand) kunnen daardoor 
de Poelweg veiliger en in twee keer oversteken. Deze middenberm verhoogt ook de aandacht van 
bestuurders en doet hun snelheid minderen. Langsheen de steenweg wordt nog een extra rammelstrook 
met printbeton aangelegd voor grotere voertuigen die het kruispunt indraaien. Ten slotte worden ook 
nieuwe markeringen, waaronder een zebrapad aangebracht. 
 

 
Wanneer? 
De uitvoering van deze werken zijn voorzien 
vanaf dinsdag 17 november en duren een 
14-tal dagen tot einde november. Deze 
planning is onder voorbehoud van het weer 
en onvoorziene omstandigheden. Door de 
corona-maatregelen is het niet steeds 
mogelijk om materiaal te bekomen bij de 
centrale.  
 
Alle belangrijke wijzigingen in de planning 
zullen te vinden zijn via de webpagina  
www.wegenenverkeer.be/overijse 
 
Hinder en omleidingen 
De Poelweg wordt afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer tijdens de volledige 
duur van de werken. Een plaatselijke 
omleiding wordt voorzien langs de 
Rozierensteenweg om de 
Terhulpensesteenweg opnieuw te bereiken. 
Voor de aanleg van de rammelstrook 
langsheen de Terhulpensesteenweg is het 
mogelijk dat de rijweg in de richting van 
Overijse tijdelijk ingenomen wordt. De 
aannemer organiseert dit met tijdelijke 

verkeerslichten die voor de start van de avondspits aan de kant gezet worden. Fietsers en voetgangers 
kunnen nog langsheen de werfzone hun weg verder zetten. 
 
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/overijse 
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