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BEREIKBAARHEID BEDRIJVEN & HANDELSZAKEN 
Werken Basilieklaan (N10)

Vanaf maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli werkt Wegen en Verkeer op de Basilieklaan 
vanaf het kruispunt met de Oude Tiensebaan tot aan de rotonde naar de basiliek 
van Scherpenheuvel. Winkels of bedrijven in deze zone op de Basilieklaan zijn voor 
leveranciers (en voor klanten) niet bereikbaar met de wagen of de vrachtwagen, enkel te 
voet of met de fiets.

Leveringen vlak aan winkels of handelszaken binnen de werfzone zijn  
5 dagen lang niet mogelijk. 

OPGELET! De volledige werfzone wordt in de week van 4 juli fysiek afgesloten voor 
auto- en ander gemotoriseerd & zwaarder verkeer. Er is voor een periode van 5 
dagen (max.) geen doorgang mogelijk, ook niet via de zijstraten die op de werfzone 
aansluiten. Te voet of met de fiets zijn handelszaken of bedrijven wel bereikbaar.
Er zal dus niet tot aan de winkel geleverd kunnen worden.

Lokaal vrachtverkeer tussen 
centrum Rillaar en Scherpenheuvel 
kan de omleiding ten noorden van 
de Diestsesteenweg/Mannenberg 
(N10) volgen. Die loopt, net zoals 
voor het autoverkeer, via de 
Molendreef, Maasstraat, Engelenberg, 
Weg Messelbroek, Steenweg op 
Scherpenheuvel en Molenstraat.

Voor doorgaand & vrachtverkeer 
tussen Scherpenheuvel en Rillaar/
Aarschot is er in beide richtingen 
een omleiding via het op- en 
afrittencomplex Bekkevoort (nr. 24), 
Staatsbaan (N2), Oude Tiensebaan, 
een kort stuk van de Houwaartstraat, 
August Nihoulstraat tot aan  
de Basilieklaan.

De omrijroutes in kaart?  
Kijk op de volgende pagina van deze digitale fiche
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BEREIKBAARHEID BEDRIJVEN & HANDELSZAKEN
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Werfzone

Omleiding lokaal vrachtverkeer tussen centrum Rillaar en Scherpenheuvel 

Omleiding zwaar en doorgaand verkeer in beide richtingen 
tussen Scherpenheuvel en Rillaar/Aarschot

Geen doorgang mogelijk

De lokale politiezones zullen tijdens de werken regelmatig 
controles uitvoeren om na te gaan of de ingestelde 
verkeerssituaties worden nageleefd.

Op de parking van vzw Jeugdhuis 
‘t Boemelke (Basilieklaan 75, te 
bereiken via de Rozenstraat) 
is er tijdens de werken extra 
parkeermogelijkheid voor klanten.

Omleidingen zwaar 
en doorgaand vrachtverkeer 
+ lokaal vrachtverkeer tussen 
Rillaar en Scherpenheuvel


