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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Werken op de Eduard Robeynslaan/Halensebaan (N2) Diest: vervangen
van betonplaten naar asfaltverharding.

Beste,

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en
fietspaden, voert binnenkort werken uit op een gewestweg in uw buurt. In deze brief vindt u
alle informatie over de geplande werken.

Waar werken we?
De aannemer werkt op de Eduard Robeynslaan/Halensebaan (N2) in Diest tussen het
kruispunt met de Beukenlaan en de Webbekomstraat, een afstand van ongeveer 800 meter.

Wanneer?
● Startdatum: 12/10/2021
● Einddatum: 3/12/2021

Wat houden de werken in?
In twee fasen wordt de bestaande betonverharding vervangen door een volledig nieuwe
opbouw met nieuwe fundering en asfalt. In de huidige planning start de aannemer in de
rijrichting van Halen. Een enkele fase duurt ongeveer 20 werkdagen.

Parkeren en bereikbaarheid voor omwonenden
Parkeren binnen de werfzone is verboden en niet mogelijk, omdat de weg tot en met de
fundering wordt opgebroken en de weg dan tot een halve meter lager ligt. Wegen en Verkeer
bespreekt met de politiezone om tijdens de werken geschrankt te mogen parkeren op de
grasstrook aan de Halensebaan ter hoogte van de Parelsbergstraat.

Voor de bewoners en de handelaars van de Halensebaan parallel aan de werfzone - die
volledig afgesloten wordt - is er een omleiding tijdens de volledige duur van de werf
voorzien via: Webbekomstraat, Parelbergstraat, Molenbergstraat, Parelbergstraat om de
Halensebaan. Mensen die de lokale handelaars (zoals bv. het restaurant, lingeriezaak,
apotheek, ...) willen bereiken mogen dezelfde omleiding gebruiken en aan het afgesloten deel
van de Halensebaan parkeren. Op de webpagina wordt dit binnenkort nog via een plannetje

Lees verder op de achterzijde

http://www.wegenenverkeer.be/


verduidelijkt.

Binnen de werkuren (6u - 16u) zijn de woningen binnen de werfzone enkel te voet bereikbaar. Buiten deze
werkuren mogen omwonenden via de parkeerzone en voorzichtig over het fietspad rijden om de inritten te
bereiken met de wagen. Let op: de weg ligt een stuk lager, dus je kan niet via de weg zelf rijden om aan de
inrit van je woning te geraken. Het is beter - indien mogelijk - om buiten de werfzone de auto te parkeren
tijdens de volledige duur van de werken.

Hinder voor weggebruikers

● Voetgangers: kunnen het voetpad blijven gebruiken

● Fietsers: gebruiken de aangeduide omleiding langs de Oude Baan

● Openbaar vervoer: de bushaltes ‘Diest Beukenlaan’ en ‘Webbekom centrum’ worden tijdelijk

verplaatst in samenspraak met De Lijn.

● Doorgaand verkeer: Mogelijk trager verkeer doordat doorgaand verkeer over versmalde rijstroken

kan blijven rijden in beide richtingen.

● Bereikbaarheid handelaars en lokale omwonenden afgesloten Halensebaan: Webbekomstraat,

Parelbergstraat, Molenbergstraat, Parelbergstraat tot aan Halensebaan.

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/diest

Met vriendelijke groeten,

Rutger Hauben en Benny Luyten
Werfleiders

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:

https://meldpuntwegen.be/meldpuntwegen/index.html

