Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 81
3000 Leuven
www.wegenenverkeer.be
Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Informatiebrief: omvormen bushalte richting Leuven naar parkeerstrook op
Tiensesteenweg (N3) ter hoogte van Tiensepoort
Beste,
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden,
voert binnenkort kleine onderhoudswerken uit op een gewestweg in uw gemeente.
In deze brief vindt u alle informatie over de geplande werken.
Voor de start van de werken plaatsen wij informatieborden langs de weg met de verwijzing naar onze
webpagina. De aannemer verwittigt de omwonenden en eventuele handelaars als hun inritten door de
onderhoudswerken een aantal dagen beperkt of niet toegankelijk zijn. Wij zouden het appreciëren als u
de weblink onderaan deze brief verspreidt via de digitale communicatiekanalen van de gemeente.
Waar werken we?
Tiensesteenweg (N3) in Leuven tussen Klein Rijselstraat en Boulevardstraat.
Wanneer?
● Startdatum: 19/1/2022
● Einddatum: 28/1/2022

Wat houden de werken in?
De Lijn bedient de halte Leuven - Delaunoislaan (Lijn 7,8,9 en 380) richting Leuven niet meer. De halte
wordt daarom omgevormd naar extra parkeerplaatsen. De halte aan de overzijde richting Tienen blijft
bediend en wijzigt van haltenaam en heet voortaan ‘Leuven – Tiensepoort’.
Blijven de inritten van woningen bereikbaar tijdens de werken?
■ Niet van toepassing

❏ Alle inritten blijven toegankelijk

❏ Een aantal inritten
zijn beperkt bereikbaar
tijdens de werken

❏ Een aantal inritten
zijn tijdelijk onbereikbaar
tijdens de werken

Blijft de parkeerstrook bereikbaar tijdens de werken?
❏ Niet van toepassing
■

❏ De parkeerstrook blijft
toegankelijk

De parkeerstrook wordt tijdelijk
ingenomen

❏ De parkeerstrook krijgt een
andere openbare functie
(vb. bushalte, fietspad, …)

Welke hinder is er voor weggebruikers?

Voetgangers

■

Kunnen langs de werfzone
wandelen

❏ Voetpad afgesloten. Volg de lokaal
aangeduide omleiding

■

Kunnen langs de werfzone fietsen of
moeten afstappen en met fiets aan
de hand verder gaan

❏ Fietspad afgesloten. Volg de lokaal
aangeduide omleiding

Fietsers

Openbaar vervoer
Alle info: www.delijn.be

❏ Bushaltes blijven toegankelijk

Autoverkeer

■

❏ Tijdelijke bushaltes worden
ingevoerd door De Lijn

Auto’s rijden door via versmalde rijstroken of tijdelijke verkeerslichten

❏ Eén of meerdere straten worden afgesloten (zie extra opmerking)
❏ Een lokale omleiding wordt ingelegd

Vragen over deze werken?
Deze brief en eventuele wijziging in de planning kan u terugvinden op de website:
www.wegenenverkeer.be/Leuven
Aarzel niet om ons te contacteren via mail: wegen.vlaamsbrabant.districtleuven@mow.vlaanderen.be

Met vriendelijke groeten,
Mieke Pappaert
Werfleider

