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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Informatiebrief: werken op Mechelsesteenweg (N26) Herent.

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?
Mechelsesteenweg (N26) in Herent tussen huisnummer 741  en huisnummer 745  , een afstand van
ongeveer 25 meter.

Wanneer?
● Startdatum: 13/10/2022
● Einddatum: 28/10/2022

Wat houden de werken in? 

Aanleg nieuwe laag asfalt

rijweg voor meer comfort

Onderhoud fietspad voor meer

comfort

Omvormen bushalte naar

bushalte met verhoogd perron

voor betere toegankelijkheid

Aanleg nieuwe betonplaten

rijweg voor meer comfort
Werken in de berm

Aanpassing kruispunt voor

meer verkeersveiligheid

Aanleg veilige fietsoversteek
Aanleg veilige

voetgangersoversteek
Andere



Extra opmerking: De aannemer vervangt de betonplaat door asfalt

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

De huisnummers die beperkte of geen toegang hebben tot hun inrit: 741 tem 745

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

Fietsers

Kunnen langs de werfzone fietsen

of moeten afstappen en met fiets

aan de hand verder gaan

Fietspad afgesloten. Volg de lokaal

aangeduide omleiding



Openbaar vervoer

Alle info: www.delijn.be
Bushaltes blijven toegankelijk

Tijdelijke bushaltes worden

ingevoerd door De Lijn

Autoverkeer ❏ 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/Herent

Aarzel niet om ons te contacteren via het district Leuven als u nog vragen heeft:
wegen.vlaamsbrabant.districtleuven@mow.vlaanderen.be of indien dringend via het algemene nummer
016-66 57 50.

Met vriendelijke groeten,

Tim Ver Eycken / Werfleider AWV

http://www.delijn.be
mailto:wegen.vlaamsbrabant.districtleuven@mow.vlaanderen.be

