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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Werken op de Kapellestraat (N272): opbreken betonplaten en
vervangen door asfaltverharding tussen kruispunt Hoogstraat en kapper
Etienne
Beste,
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en
fietspaden, voert binnenkort werken uit in uw buurt. Enkele weken geleden werkten we al op
het stuk van de gewestweg N272 (Marktplein) tussen het gemeentehuis en het kruispunt van
de Hoogstraat. Nu gaat het over het stuk van dezelfde gewestweg (straatnaam
Kapellestraat) tussen de Hoogstraat en kapper Etienne. Ook op het kruispunt van de
Hoogstraat zal gewerkt worden. In het najaar zullen we ook nog verderop, tussen de
kruispunten van de Kapelledreef en de Bosstraat werken, maar daar heeft de aannemer nog
geen planning voor opgemaakt.
Hieronder geven we u al zoveel mogelijk informatie, maar houd zeker de komende weken
wegenenverkeer.be/galmaarden in de gaten voor actueel nieuws over de werken. Als de
planning van de werken verandert, bijv. door slecht weer, zullen we dat ook laten weten via
de website.

Waar werken we?
●

Vanaf het kruispunt van de Kapellestraat (N272) met de Hoogstraat tot aan kapper
‘Etienne’ - een stuk van ongeveer 300 meter.

Wanneer?
●
●

Startdatum: 2 augustus
Einde werken: eind september (hou de website in de gaten voor de einddatum)

Wat houden de werken in?
● Vanaf 2 augustus: opbreken en heraanleg in asfalt van de rijweg / heraanleg voetpad
van aan de Hoogstraat tot aan de inrit van de school (ter hoogte van de Watermolenstraat)
● Vanaf begin september werken we op het kruispunt van de Hoogstraat en op het stuk
van de gewestweg tussen de de Watermolenstraat en kapper Etienne
○ Op het kruispunt verminderen we het aantal afslagstroken, van 2 naar 1. Alle
bewegingen blijven in de toekomst wel mogelijk.

○
○

Ook op het kruispunt maken we het bestaande middeneiland groter en leggen we een veilige
oversteekplaats aan.
Op de gewestweg leggen we fietssuggestiestroken aan om de aandacht van automobilisten
voor de fietsers te verhogen.

Bereikbaarheid en parkeren
●

●

Vanaf 02/08 tot eind augustus wordt de Kapellestraat (N272) volledig afgesloten voor het
autoverkeer tussen de Hoogstraat en Watermolenstraat. Op het kruispunt met de Hoogstraat zal
de afslagstrook voor het verkeer dat vanuit de Hoogstraat rechts de Kapellestraat indraait,
ingenomen worden. Automobilisten kunnen wel nog vanop Marktplein de Hoogstraat inrijden en
omgekeerd zullen ze ook nog vanuit de Hoogstraat Marktplein links kunnen indraaien. De
Watermolenstraat blijft open voor het plaatselijke verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid
via Viane, Herhout en Herne. De bewoners met woningen tussen de Hoogstraat en
Watermolenstraat kunnen enkele dagen hun oprit niet bereiken. Dit zal in de eerste week van
augustus zijn en op 9 en 10 augustus. Spreek gerust de ploegbaas aan voor meer details.
Vanaf eind augustus t.e.m. eind september wordt de Kapellestraat (N272) tussen het kruispunt
met de Hoogstraat en kapper ‘Etienne’ volledig afgesloten. Ook wordt het er gewerkt op het
kruispunt met de Hoogstraat. In deze fase zal het verkeer tussen de Hoogstraat en Marktplein
geregeld worden met tijdelijke verkeerslichten. Automobilisten zullen beurtelings de Hoogstraat in
en uit kunnen rijden. Er wordt een omleiding voorzien via Viane, Herhout en Herne.
De bewoners van huisnummers 2 t.e.m. 61 zullen enkele dagen hun oprit niet kunnen bereiken.

Hinder voor actieve weggebruikers
●
●

Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het voetpad aan de kant van de Watermolenstraat
Fietsers zullen tijdelijk moeten afstappen om vervolgens het voetpad van de Kapellestraat te
gebruiken.

De klanten van De Lijn kunnen best vooraf de routeplanner op delijn.be bekijken.

Vragen over deze werken?
Bezorg uw vraag samen met de juiste locatie van de weg via meldpuntwegen.be. Onze klantendienst
beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk. Liever bellen? Contacteer ons via het telefoonnummer van Wegen
en Verkeer Vlaams-Brabant: 016 66 57 50

Meer info?
Actuele informatie over deze werken kan u terugvinden op de website:
www.wegenenverkeer.be/galmaarden
Met vriendelijke groeten,
Wout Vanderstraeten
Werfleider

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.

