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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Herstellingswerken op de Sint-Jansbergsteenweg (N253) in Loonbeek
tussen het kruispunt met de Hollestraat en bushalte ‘Loonbeek
Oud-Station’

Beste,

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en
fietspaden, voert binnenkort extra herstellingswerken uit op de Sint-Jansbergsesteenweg.
In deze brief vindt u alle informatie over de geplande werken.

Waar werken we?
● Sint-Jansbergsteenweg (N253) in Huldenberg (Loonbeek) tussen het kruispunt met de

Hollestraat en bushalte ‘Loonbeek Oud-Station’ over een afstand van ongeveer 300
meter.

Wanneer?
● Startdatum: 5/9/22
● Einddatum: eind september 2022

Wat houden de werken in?
Wegen en Verkeer informeerde omwonenden vlak na het zomers bouwverlof over de werken
ter hoogte van de kerk in de bocht van Loonbeek. We geven nog graag mee dat de
nutsmaatschappijen pas in september nog een aantal huis-aan-huis aansluitingen zullen
uitvoeren. Normaal gezien zou dit in augustus gebeuren. De aanpassing door Wegen en
Verkeer in de bocht aan de kerk zal dan ook pas starten nadat de Watergroep de
aansluitingen uitgevoerd heeft. Op dit moment kan er geen exacte startdatum gegeven
worden, maar de aannemer wil dit nog in september mee opstarten.

In deze brief geven we meer info over de herstellingswerken verderop op dezelfde
gewestweg.

● Op een afstand van 300m aan de kant van de talud is er momenteel een verzakking
in de rijweg door het zware verkeer dat er over rijdt. Deze bestaande greppel wordt
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dan ook over de hele lengte opgebroken en vervangen door een nieuwe greppel in
ter plaatse gestort beton.

● Lokaal wordt er ook asfalt hersteld waar nodig.

Parkeren en bereikbaarheid
● Binnen de werfzone van 300m staan er tijdelijke verkeerslichten. Verderop aan de eerste werf aan de

kerk in de bocht van Loonbeek worden er ook tijdelijke verkeerslichten ingezet. Op de werfzone zelf
kan er uiteraard niet geparkeerd worden. Omwonenden zullen door beide werven wel
vertragingen/file op de Sint-Jansbergsesteenweg hebben.

Hinder voor weggebruikers
● Voetgangers: hebben doorgang langs de werf
● Fietsers: kunnen blijven fietsen, maar zullen ook rekening moeten houden met de tijdelijke

verkeerslichten
● Openbaar vervoer: zal vertraging ondervinden door de tijdelijke verkeerslichten die ingesteld

worden om verkeer om de beurt door te laten.
● Auto’s: beurtelings verkeer zal mogelijk zijn door middel van tijdelijke verkeerslichten

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.

Meer info?
Actuele informatie over deze werken kan u terugvinden op de website:
www.wegenenverkeer.be/huldenberg

Met vriendelijke groeten,

Joeri Smets
Werfleider

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:

Deze brief werd binnen de werfzone door de aannemer bedeeld. De brief is ook downloadbaar via onze
website.

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

