Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 81
3000 Leuven
www.wegenenverkeer.be
Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Werken Tiensesteenweg (N29) tussen Klipgaardestraat en Eindestraat
Geachte mevrouw, geachte heer,
Beste bewoner,
Met deze brief bezorgen we u graag een update over de herinrichting van de Tiensesteenweg.

Opbouw nieuwe rijweg

Deze week kreeg de Tiensesteenweg weer vorm. De betonnen kantstroken tekenen duidelijk de
buitenzijden van de rijbaan af. In de loop van volgende week worden hiertussen twee asfaltlagen
getrokken. Het betreft nog niet de afwerkingslaag (toplaag asfalt), deze mag om kwaliteitsredenen
enkel bij geschikte (hogere) temperaturen worden aangelegd.
Zodra de twee onderlagen in asfalt klaar zijn, zorgt de aannemer weer voor tijdelijke inritten. Besix
informeerde u hierover al per brief op maandag 30 november.

Eindejaarsperiode

Op vrijdag 18 december gaat het winters bouwverlof in. In de laatste werkweek zal Besix de werf in
orde brengen zodat deze tot begin januari veilig toegankelijk en proper is. De werfzone is bereikbaar
voor u als bewoner en eventueel plaatselijk verkeer. Doorgaand verkeer tussen Tienen en Diest wordt
niet toegelaten.
Na Nieuwjaar vatten de werken terug aan, maar nog niet door Besix. De eerste twee weken gaat de
Dienst Elektrische Weginstallaties van AWV namelijk aan de slag. Hun vaste aannemers komen dan de
nodige voedingskabels trekken voor de verkeerslichten op het kruispunt met de Klipgaardestraat en
voor de openbare verlichting.

Afwerking Tiensesteenweg tot begin april

Zodra Besix in januari weer aan de slag kan, start de opbouw van de verdere nieuwe infrastructuur.
Aan weerszijden van de rijbaan komt een vrijliggend fietspad in beton te liggen, afgescheiden van
de weg door een smalle groenstrook. Tussen fietspad en perceelgrens (privé/openbaar domein)
komt een groene zone waartussen de inritten in betonklinkers worden aangelegd.
Zowel bij de aanleg van het fietspad als de aanwerking van de inritten is de toegang tot de woning
met de wagen voor enige tijd onmogelijk. De aannemer brengt u vooraf via een brief op de hoogte.
Lees verder achteraan.

Bewoners van de Eindestraat zullen meestal via de Tiensesteenweg de straat in en uit kunnen. Slechts
wanneer de bouwmachines het kruispunt blokkeren, is de doorgang voor enkele uren onderbroken.
Dit is bijvoorbeeld wanneer de borduur wordt aangelegd en het asfalt wordt getrokken.

Projectzone Tiensesteenweg afgerond in april

Volgens de huidige planning voorzien we de afwerking van de Tiensesteenweg inclusief het kruispunt
met de Klipgaardestraat in de eerste helft van april. Zonder oponthoud en zodra het weer dit dan
toelaat, wordt in april de toplaag asfalt getrokken en de markeringen aangebracht. Meer details
hierover en de invloed ervan op de verkeersafwikkeling bezorgen we u in maart.
Voor de duidelijkheid, in de loop van april worden de werken in zone 1 afgerond. Zone 1 betreft de N29
op grondgebied Kortenaken: de Tiensesteenweg tussen de Halensebaan en de Klipgaardestraat, inclusief
het kruispunt. De werken op grondgebied Bekkevoort (zone 2) duren nog tot het eind van de zomer. De
rijbaan van de Provinciebaan krijgt aan weerszijden nieuwe borduren, vrijliggende fietspaden en ook de
grachten in de berm worden aangepakt.

Fijne feestdagen en vooral een gezond 2021

Met eindejaar in zicht willen Wegen en Verkeer, de gemeente Kortenaken, de gemeente Bekkevoort
en aannemer Besix Infra u alvast aangename feestdagen toewensen. Na dit wel erg bijzondere jaar
wensen we u op de eerste plaats een kerngezond nieuw jaar toe.
We danken u nog voor het opgebrachte geduld en medewerking sinds de start van onze werken.
Met vriendelijke groeten,
Tom Buntinx
Bereikbaarheidsadviseur

Joeri Smets
Werfleider AWV

Kristof Mollu
Schepen gemeente Kortenaken

Meer info over het project vindt u op www.wegenenverkeer.be/kortenaken
Vragen? Neem dan contact met de bereikbaarheidsadviseur: tom@amaril.be, 011/433 855

