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Nieuwe asfaltlaag voor de Mechelsesteenweg in Wezembeek-Oppem
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?
● Op de Mechelsesteenweg (N227) vanaf het kruispunt met de Renbaanlaan/Hippodroomlaan tot
aan de huisnummers 239/216, iets voorbij de Astridlaan
Wanneer?
● Woensdag 10 augustus - woensdag 31 augustus
Wat houden de werken in?
● De bovenste asfaltlaag van de rijweg en het fietspad wordt vernieuwd en krijgt nieuwe
markeringen.
Verkeershinder
● Voetgangers: er wordt niet gewerkt op de voetpaden. Voor voetgangers is er geen hinder.
● Fietsers: de fietspaden in de werfzone zijn niet toegankelijk. Er wordt in beide richtingen een
omleiding aangeduid.
● Openbaar vervoer: de bussen van De Lijn en de MIVB ondervinden hinder tijdens de werken. Kijk
op www.delijn.be/routeplanner en www.stib-mivb.be voor actuele informatie over de hinder en
omleidingen.
● Doorgaand autoverkeer: de werfzone op de Mechelsesteenweg wordt afgesloten voor het
autoverkeer in beide richtingen. Er wordt een omleiding aangeduid via de Leuvensesteenweg,
Grensstraat, Leopold III-laan, Oudergemseweg en Hippodroomlaan/Renbaanlaan.
● Omwonenden: de aannemer zorgt ervoor dat u zoveel mogelijk met de wagen tot aan uw woning
geraakt, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Wanneer er voor uw deur gewerkt wordt, moet u uw
wagen elders parkeren en te voet tot aan uw woning gaan.
● Handelaars: handelszaken in de werfzone blijven zoveel mogelijk met de wagen bereikbaar. De
aannemer brengt u op de hoogte wanneer dit tijdelijk niet het geval is.

Vragen over deze werken?
Stel ze via het contactformulier op meldpuntwegen.be.
Meer info?
Op wegenenverkeer.be/wezembeek-oppem vindt u altijd actuele informatie over de werken.
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