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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Omvormen klinkers fietspad naar asfalt op de Tiensesteenweg (N29)

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?

● Aan een deel van het fietspad op de Tiensesteenweg (N29) in Glabbeek ter hoogte
van het kruispunt met de Groenstraat over een afstand van 130m langs de bebouwde
zone.

Wanneer?
● Startdatum: maandag 18 oktober 2021
● Einddatum: vrijdag 29 oktober 2021

Wat houden de werken in?
● Op het fietspad rijrichting Tienen wordt de klinkerverharding vervangen door een

comfortabele asfaltverharding. Plaatselijk worden de bestaande boordstenen
opgetrokken en/of vernieuwd.

Parkeren en bereikbaarheid
● Tijdens de volledige duur van de werken wordt er over de lengte van de werfzone

een parkeerverbod ingesteld.

Hinder voor weggebruikers
● Voetgangers: Beperkte hinder. Tijdens de werken wordt er een corridor voor de

voetgangers gecreëerd.

● Fietsers: Beperkte hinder. Tijdens de werken wordt er een aparte fietscorridor
gecreëerd.

http://www.wegenenverkeer.be


● Openbaar vervoer: Geen hinder, de bus kan de bushalte nog bedienen binnen de werfzone.
● Auto’s: Doorgaand verkeer op de Tiensesteenweg kan via tijdelijke verkeerslichten om de beurt de

werfzone kruisen. Het kruispunt met de Groenstraat en de Tiensesteenweg wordt tijdelijk
afgesloten voor een 10-tal dagen. Lokaal verkeer dat de Groenstraat wil in- of uitrijden, wordt in
beide richtingen omgeleid naar het volgende kruispunt met de Dorpsstraat.

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. Liever bellen? Contacteer ons via het telefoonnummer van Wegen
en Verkeer Vlaams-Brabant: 016 66 57 50

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

Met vriendelijke groeten,

Tim Ver Eycken
Districtschef uitvoering / werfleider

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:

Uw buren hebben deze brief niet ontvangen? Bij de verspreiding van onze brieven zijn we gebonden aan de
verspreidingszones van bpost. Zo is het mogelijk dat iemand die relatief dicht bij het project woont, deze
brief toch niet heeft ontvangen. Alle informatie in deze brief is ook terug te vinden op onze website.

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

