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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Werken op Gentsesteenweg (N9) verspreid over 2 kilometer
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?
● Gentsesteenweg (N9) in Asse tussen kruispunt Dendermondsesteenweg (N47) en
Asse-Ter-Heide. De werken zijn over verschillende zones gespreid.
Wanneer?
● Startdatum: 17 mei 2021
● Einddatum: Half juni 2021

Wat houden de werken in?
Tussen het kruispunt van de Gentsesteenweg met de Dendermondsesteenweg en
Asse-Ter-Heide liggen er verschillende slechte betonplaten. Deze zones zullen uitgebroken en
vernieuwd worden. De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd.
Parkeren en bereikbaarheid
Er wordt een parkeerverbod ingesteld voor verschillende zones aangezien de parkeerstrook
tijdens de werken ingenomen wordt als tijdelijk rijvak of als extra ruimte voor de aannemer.
De data zijn volgens de planning van de aannemer en kunnen nog wijzigen.
○ Parkeerverbod tussen woning met huisnummer 21 en 35 van maandag 24 mei tem
maandag 31 mei
○ Parkeerverbod tussen woning met huisnummer 175 en 177 van maandag 17 mei
tem maandag 24 mei
○ Parkeerverbod tussen woning met huisnummer 255 en 295 van maandag 31 mei
tem maandag 14 juni
○ Parkeerverbod tussen woning met huisnummer 279 en 287 van maandag 17 mei
tem maandag 24 mei.

Volgende woningen zullen hun oprit/garage niet kunnen bereiken met de auto. Alle woningen blijven
bereikbaar via het voetpad. Onderstaande data zijn volgens de aannemer van de planning en kunnen nog
wijzigen. De betrokken bewoners worden nog op de hoogte gebracht via extra bewonersbrieven.
○ Woningen met huisnummer 56 t.e.m. 62 van maandag 24 mei tem maandag 31 mei
○ Woningen met huisnummer 128, 132, 134 en 140 van maandag 24 mei tem maandag 31 mei
○ Woningen met huisnummer 175 en 177 van dinsdag 18 mei tem maandag 24 mei
○ Woningen met huisnummer 279 t.e.m. 287 van maandag 18 mei tem maandag 24 mei
○ Woningen met huisnummer 286 t.e.m. 340 van maandag 31 mei tem maandag 14 juni
○ Woningen met huisnummer 350 t.e.m. 356 van maandag 31 mei tem maandag 14 juni
Bewoners in de buurt van de kerk van Asse-ter-Heide kunnen zich parkeren op de parking in de
Kapellestraat t.h.v. het schooltje.
Hinder voor weggebruikers
● Voetgangers: Beperkte hinder voor voetgangers
● Fietsers: Fietsers dienen de voorziene lokale omleidingen te volgen of gebruik te maken van het
voetpad met de fiets aan de hand.
● Openbaar vervoer: Mogelijk lichte vertragingen. Hinder voor halte Asse Groenstraat gedurende 14
dagen.
● Auto’s: Sommige fasen zullen uitgevoerd worden met tijdelijke verkeerslichten, wat file kan
veroorzaken.
Omvorming 8 bushaltes met beveiligde oversteekplaatsen later op het jaar
Na de werken aan de betonplaten tussen half mei en half juni worden in de loop van 2021 nog 8 bushaltes
binnen dezelfde zone in Asse-ter-Heide omgevormd tot bushaltes met een verhoogd perron. Bij elke
bushalte wordt ook een beveiligde fiets- en voetgangersoversteek voorzien en wordt het fietspad achter de
bushalte verlegd. Fietsers en klanten van De Lijn kunnen daardoor vlotter en veiliger de Gentsesteenweg
oversteken. De vernieuwde betonplaten zullen tijdens deze aanpassingswerken geen schade oplopen en
worden ook niet opnieuw opengebroken.
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/Asse
Met vriendelijke groeten,
Wout Vanderstraeten
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.

