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Vernieuwing Brusselsesteenweg (N47) in Lebbeke:

start nutswerken op 7 maart

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-,
autosnelwegen en fietspaden, start op maandag 2 mei met de vernieuwing van
het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N47) met de Lange Minnestraat en
Korte Minnestraat in Lebbeke. Alvorens we onze werkzaamheden kunnen
uitvoeren, moeten de nutsbedrijven de nutsleidingen verplaatsen. In deze brief
leest u meer over de nutswerken en de bijhorende hinder. In een volgende brief
zullen we u informeren over de werken en hinder vanaf begin mei.

Nutswerken van 7 maart tot eind april
We vernieuwen de Brusselsesteenweg (N47) vanaf huisnummer 253, dit is de
grens met de vorige vernieuwing van deze weg ter hoogte van het retailpark, tot
net voorbij bushalte ‘Lebbeke Lange Minnestraat’. Het huidige fietspad in
klinkers wordt vervangen door een fietspad in asfalt dat wordt afgescheiden van
het autoverkeer door middel van greppels of boordstenen. De bushaltes
‘Lebbeke Lange Minnestraat’ worden aan beide zijden van de rijweg ingericht
volgens de hedendaagse noden van het openbaar vervoer en de huidige
betonplaten van de rijweg vervangen we door een nieuwe rijweg in asfalt. Tot
slot worden de verkeerslichten van het kruispunt volledig vernieuwd.

Maar eerst passeren de nutsbedrijven van 7 maart tot begin april om de nieuwe
nutsleidingen voor telecom, elektriciteit, gas …aan te leggen. De werken duren
maximaal 4 weken en zorgen voor ernstige verkeershinder. Vanaf begin april tot
eind april zullen de nutsbedrijven nog de overkoppelingen van de woningen op
de nieuwe leidingen uitvoeren, deze werken geven enkel lokale hinder in het
voetpad maar geen hinder voor het verkeer.

Maatregelen voor het verkeer vanaf 7 maart tot begin april
De nutsleidingen bevinden zich onder het voetpad. Dat betekent dat de
nutsbedrijven aan beide zijden van de rijweg de voetpaden opbreken over een
zone van 200 meter. Dit gebeurt zijde per zijde waarbij de aannemer telkens de
rijstrook moet innemen naast het voetpad waaraan wordt gewerkt. Dit is nodig
om vlot en veilig te kunnen werken. Hierbij gelden volgende maatregelen:



Verkeer blijft mogelijk op de Brusselsesteenweg (N47)

- Langs de werfzone maken we een corridor voor fietsers met behulp van bakens zodat zij naast de
werfzone kunnen fietsen, afgescheiden van het autoverkeer.

- Het autoverkeer kan beurtelings in de twee richtingen langs de werfzone rijden door middel van
tijdelijke verkeerslichten.

- De huidige verkeerslichten aan het kruispunt met de Korte en Lange Minnestraat worden buiten
dienst gesteld. Er komt een tijdelijk verkeerslicht met een drukknop voor fietsers zodat zij veilig
kunnen oversteken. Dit is onder meer belangrijk voor de scholieren die gebruik maken van deze
route.

- De bushaltes ‘Lebbeke Lange Minnestraat’ van de Lijn langs de Brusselsesteenweg worden tijdens de
periode van de werken afgeschaft of verplaatst. Meer informatie hierover vindt u aan de bushaltes of
via www.delijn.be.

Omleidingen voor verkeer van Korte en Lange Minnestraat naar Brusselsesteenweg (N47)
- Verkeer kan steeds van de Brusselsesteenweg (N47) de Lange of Korte Minnestraat inrijden.
- Het verkeer van de Lange Minnestraat naar de Brusselsesteenweg (N47) leiden we om

- richting Lebbeke via Opwijksestraat en Korte Weverstraat tot N47.
- richting Asse via Opwijksestraat en Lange Breestraat tot N47.

- Het verkeer van de Korte Minnestraat naar de Brusselsesteenweg (N47) leiden we om
- richting Lebbeke via D'Helst.
- richting Asse via Korte Minnestraat - Baardegemsestraat - Torrestraat.

In deze periode van 4 weken, zullen de Korte en Lange Minnestraat elk een keer gedurende een periode van
maximaal twee dagen volledig worden afgesloten voor alle verkeer om de werken op het kruispunt zelf te
kunnen uitvoeren. Tijdens deze dagen gelden de omleidingen hierboven voor alle verkeer in beide
richtingen. Ook de fietsers volgen dan een korte omleiding.

De verkeersmaatregelen tijdens de werken die starten vanaf 2 mei worden op dit moment nog uitgewerkt.
Hiervan brengen we u tijdig op de hoogte.

Actuele informatie via www.wegenenverkeer.be
U leest op de website www.wegenenverkeer.be/lebbeke alle actuele informatie over het project.
Heeft u vragen over de werken, dan kunt u terecht bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen via
www.meldpuntwegen.be. We doen al het mogelijke om de hinder rond de werf zo veel mogelijk te
beperken. Toch is het uitvoeren van wegwerkzaamheden zonder overlast voor de omwonenden onmogelijk.
We hopen dan ook op uw begrip te mogen rekenen.

Met vriendelijke groeten,

Tim Lonneux

Afdelingshoofd - Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

U kan ons volgen via deze sociale mediakanalen.

http://www.delijn.be
http://www.wegenenverkeer.be/lebbeke
http://www.meldpuntwegen.be



