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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief.

Boutersem: wegenwerken N234 tussen E40 en Leuvensesteenweg (N3)

Op 17 mei starten de werken in de Neervelpsestraat/Smidstraat en is

er geen doorgang meer mogelijk tussen de Stationsstraat en de E40

Schrijf u in voor de online infosessie op maandag 10 mei 2021

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 17 mei met de renovatie van het
wegdek in de Neervelpsestraat en de Smidstraat. Tussen de op- en afrit van de E40 en de
Stationsstraat worden de oude asfaltlagen verwijderd, de betonplaten hersteld en de
oneffenheden tussen de betonplaten weggewerkt. Daarna krijgen zowel de rijbaan als de
fietspaden een gloednieuwe asfaltverharding. In de zone van de bebouwde kom, vanaf de
Stationsstraat tot iets voorbij de Kerkweg, legt het gemeentebestuur van Boutersem tegelijk
nieuwe voetpaden aan.

Geen verkeer mogelijk in Smidstraat en Neervelpsestraat tot eind augustus
Om de werken te kunnen uitvoeren wordt de hele werfzone afgesloten voor verkeer. Ook
geldt er een parkeerverbod en moeten bewoners hun wagen in naburige straten parkeren.
Voor fietsers is een omleiding voorzien in beide richtingen via de Stationsstraat, Kerkweg,
Dreefstraat, Redingenstraat en de trage weg parallel met de E40. Het gemeentehuis is enkel
toegankelijk langs de achterzijde (Redingenstraat). Lokaal verkeer tussen het centrum van
Vertrijk en de Leuvensesteenweg (N3) blijft tot eind juli mogelijk. Vanaf begin augustus
wordt namelijk de Stationsstraat afgesloten (tussen Smidstraat en N3) om ook dit deel van
de gewestweg (N234) te renoveren.

Renovatie Stationsstraat in de maand augustus
Meteen na het zomers bouwverlof krijgt de Stationsstraat een opknapbeurt. Tussen de
Smidstraat en de Leuvensesteenweg zal AWV de oude asfaltverharding verwijderen om
een nieuwe toplaag te plaatsen. Omdat de werken in de Smidstraat en Neervelpsestraat
duren tot eind augustus moet plaatselijk verkeer die maand afwisselend door de ene of de
andere werfzone passeren. We vragen inwoners van Vertrijk daarom om maximaal via
alternatieve routes te rijden (Willebringen/Kumtich). Probeer in augustus ook het station
van Vertrijk met de wagen te vermijden en neem indien mogelijk de fiets.

Lees verder achteraan.

http://www.wegenenverkeer.be


Herinrichting kruispunt Smidstraat x Stationsstraat in september en oktober

Van begin september tot eind oktober wordt het kruispunt van de Smidstraat met de Stationsstraat

volledig heraangelegd. De inrichting van het kruispunt wijzigt zodat het verkeer op de gewestweg N234

straks in beide richtingen vlot kan doorrijden. Verkeer op de Stationsstraat vanuit Vertrijk centrum moet

dan voorrang verlenen aan verkeer op de Smidstraat.

Omdat het hele kruispunt wordt opgebroken en opnieuw aangelegd in beton kan verkeer hier gedurende

de herinrichting niet passeren. Wanneer mogelijk (weekends) voorziet de aannemer een passage voor

verkeer op de Stationsstraat, maar algemeen geldt de regel dat het kruispunt dicht is voor alle verkeer.

Voor fietsers worden lokale routes gesignaleerd (Dorpsstraat, Brugstraat, Camerveld). Plaatselijk verkeer

kan opnieuw door de Smidstraat en Neervelpsestraat rijden. Van en naar Vertrijk centrum rijdt u dan via

de Kerkweg.

Online informatiemoment op maandag 10 mei (19.30 uur)

Om u te informeren over de aanpak en de fasering van de werken, organiseren AWV en de gemeente
Boutersem een digitale infosessie. U krijgt de kans om vragen te stellen.

De infosessie vindt online plaats op maandag 10 mei vanaf 19.30 uur. U moet zich vooraf inschrijven
via www.wegenenverkeer.be/boutersem. Inschrijven kan tot en met donderdag 6 mei.

Op de dag van het online informatiemoment ontvangt u een instructiemail met praktische afspraken.

Doorgaand verkeer van en naar E40 van 17 mei tot eind oktober via Haasrode of Tienen

Vanaf de start van de werken kan verkeer niet door Vertrijk rijden van/naar het op- en afrittencomplex

Boutersem. Tot eind oktober rijdt dit verkeer via de E40 snelwegcomplexen in Haasrode of Tienen. Van

en naar het zuiden van de E40 (kant Neervelp) blijft het complex ‘24 Boutersem’ wel beschikbaar.

Blijf op de hoogte

Via www.wegenenverkeer.be/boutersem vindt u een pagina met meer informatie over het project en de

werken. Onder actuele hinder leest u meer over de fasering en de impact ervan voor het verkeer.

Met vriendelijke groeten,

Raf Oosters Maarten Devroye Chris Vervliet
Projectmanager Wegen en Verkeer Schepen voor mobiliteit Burgemeester

Hebt u na het lezen van deze brief toch nog vragen over onze werken?

Aarzel niet om ons te contacteren via het Meldpunt Wegen: www.meldpuntwegen.be of via het

telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016 66 57 50.

http://www.wegenenverkeer.be/boutersem
http://www.meldpuntwegen.be

