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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Werken op Gentsesteenweg (N9): omvorming perrons 3 bushaltes en aanleg
middeneilanden met beveiligde ﬁets- en voetgangersoversteken
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
informa e over de geplande werken.
Waar werken we?
● Gentsesteenweg (N9) in Asse tussen kruispunt Dendermondsesteenweg (N47) en
Asse-Ter-Heide kerk. De werken zijn over verschillende zones aan bushaltes gespreid.
Wanneer?
● Startdatum: 27/01/ 2022
● Einddatum: najaar 2022
Wat houden de werken in?
Tijdens de herstellingswerken aan de betonplaten in verschillende zones in 2021 werden ook reeds
een aantal busperrons verhoogd en ﬁetspaden mee aangepast.
Tussen het kruispunt van de Gentsesteenweg met de Dendermondsesteenweg en Asse-Ter-Heide
worden vanaf 27 januari nog 3 bushaltes binnen dezelfde zone in Asse-ter-Heide omgevormd tot
bushaltes met een verhoogd perron. Zo wordt het openbaar vervoer toegankelijker gemaakt voor
iedereen. Bij elke bushalte wordt ook een beveiligde ﬁets- en voetgangersoversteek voorzien en
wordt het ﬁetspad achter de bushalte verlegd indien mogelijk. Fietsers en klanten van De Lijn
kunnen daardoor vlo er en veiliger de Gentsesteenweg oversteken. Op de website van Wegen en
Verkeer kan u een overzicht van alle bushaltes en de verbeteringen in de zones op een detailplan
beter bekijken. De vernieuwde betonplaten zullen jdens deze aanpassingswerken geen schade
oplopen en worden ook niet opnieuw opengebroken.
3 bushaltes worden in deze volgorde omgevormd:
● Bushaltes ‘Budastraat’ in beide rich ngen Aﬄigem en Asse in uitvoering sinds
27/01/2022
● Bushalte ‘Groenstraat’ rich ng Aﬄigem (planning in opmaak)
De andere halte werd in 2021 al mee vernieuwd bij de vernieuwing van de betonplaten.

●

Bushaltes ‘Heuvelstraat’ in beide rich ngen Aﬄigem en Asse start 07.03.2022

Het woonerf met parkeerstroken wordt ook mee heraangelegd jdens de aanpassing van de bushalte.

●

De bushalte Asse-ter-Heide ‘Kerk’ werd reeds aangepast.

Parkeren en bereikbaarheid bij start van de werken
Er wordt lokaal een parkeerverbod ingesteld jdens de werken aangezien de parkeerstrook jdens de
werken ingenomen wordt als jdelijk rijvak of als extra ruimte voor de aannemer. De werken worden
verspreid uitgevoerd. Er zal dus nog voldoende parkeergelegenheid zijn in de buurt.
De aannemer start de werken aan de bushaltes Buda en zal nog een extra brief in de bus steken als de
oprit of garage voor de woning jdelijk niet bereikbaar is jdens de werken.
Hinder voor weggebruikers
● Voetgangers: Beperkte hinder voor voetgangers
●

Fietsers: Fietsers dienen de voorziene lokale omleidingen te volgen of gebruik te maken van de
rijweg of via het voetpad met de ﬁets aan de hand.

●

Openbaar vervoer: Mogelijke vertragingen door de werken. De Vlaamse Vervoermaatschappij De
Lijn vraagt om gebruik te maken van haar diensten aangeboden via www.delijn.be, omdat hier de
meest actuele info meegegeven wordt. Raadpleeg online de app of de routeplanner van De Lijn:
h ps://www.delijn.be/nl/routeplanner/

●

Auto’s: Sommige fasen zullen uitgevoerd worden met jdelijke verkeerslichten, wat ﬁle kan
veroorzaken.

Vlaams herstelplan: werken aan toegankelijke bushaltes
COVID-19 hee de wereld en Vlaanderen hard getroﬀen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering
een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen. Van
cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu. Ook de
aanpassingen aan de bushaltes in Asse-ter-Heide worden deels met deze herstelmiddelen
uitgevoerd.

Vragen over deze werken?
Bezorg uw vraag samen met de juiste loca e van de weg via meldpuntwegen.be. Onze klantendienst
beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk.
Meer info?
Actuele informa e over deze werken kan u terugvinden op de website: www.wegenenverkeer.be/Asse
Met vriendelijke groeten,
Fabien S énon
Werﬂeider

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:

