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Beste bewoner,

Vorige week ontving je een informatiefolder in de bus over de studie naar een rechtstreekse 
aansluiting van de Waversesteenweg (N108) op de Ring. Naar aanleiding hiervan ontvingen we al een 
hele reeks vragen. In deze nieuwsbrief geven we graag wat extra duiding bij de informatiefolder. 
Tijdens het infomoment op woensdag 9 december kunnen we hier dieper op ingaan.

Startnota is beginpunt 
Op dit moment staan we aan het begin van een lang studietraject. Op vraag van het Agentschap 
Wegen en Verkeer en de stad Lier deed studiebureau Vectris een eerste verkennend onderzoek voor 
een rechtstreekse aansluiting van de Waversesteenweg op de Ring. Daarin hebben we een analyse 
gemaakt van de huidige situatie, doelstellingen voor de toekomst geformuleerd en verschillende 
scenario’s of oplossingsrichtingen bekeken om die doelstellingen te bereiken. 

Die scenario’s omschrijven de verkeersprincipes. Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat de twee 
scenario’s met een volwaardig op- en afrittencomplex het beste scoren op het vlak van doorstroming 
van het verkeer, veiligheid voor alle weggebruikers en leefbaarheid in de omgeving. De belangrijkste 
keuze die we nu moeten maken, gaat over de wijze waarop de woonwijk rond de Akkerstraat 
bereikbaar zal zijn met de wagen in de toekomst: hetzij via de nieuwe op- en afritten naar de Ring 
(scenario 1), hetzij via de Aarschotsesteenweg (scenario 2). 

De door jullie geformuleerde opmerkingen en bezorgdheden, samen met het gekozen voorkeurscenario, 
maken integraal deel uit van de startnota. Hiermee gaat het ontwerpbureau verder aan de slag. 

Concrete uitwerking volgt in een latere fase
In deze fase van het studietraject zijn de scenario’s nog niet volledig in detail uitgewerkt tot 
(technische) ontwerpplannen. Dat betekent dus ook dat we op een aantal van de gestelde vragen 
nog geen concreet antwoord kunnen geven. Daarnaast is nog niet beslist welke route de bussen van 
De Lijn zullen volgen en waar de bussluis exact zal komen. Maar op basis van de reacties lijkt het 
alvast het meest aangewezen dat de bus op de huidige route langs de Hoogveldweg blijft rijden. 

Lees verder op de achterzijde.



Tijdens het infomoment op woensdag 9 december zullen we meer uitleg geven bij de twee 
scenario’s en zullen we jouw vragen in de mate van het mogelijke zo concreet mogelijk proberen te 
beantwoorden. We roepen je dus zeker op om deel te nemen aan de infosessie. Inschrijven kan op de 
website www.lier.be/waversesteenweg.

Fietsveiligheid belangrijk aandachtspunt 
We kregen ook heel wat bezorgde reacties over de veiligheid voor fietsers. We zijn ons er van bewust 
dat veel fietsers gebruikmaken van het traject langs de Waversesteenweg. Fietsveiligheid zal 
dus zeker een belangrijk aandachtspunt zijn bij de concrete uitwerking van het gekozen scenario. Bij 
het uittekenen van de technische ontwerpplannen zal dit verder in detail bekeken worden, zodat alle 
weggebruikers, en in het bijzonder de fietsers, voldoende ruimte krijgen om op een veilige manier aan 
het verkeer deel te nemen. De fietsinfrastructuur zal mee aangepast worden en de barrières voor 
de fiets worden weggewerkt.

Waarom nu al bewoners betrekken?
Vandaag liggen er nog geen concrete plannen op tafel. Daardoor blijven de voorgestelde scenario’s 
ook nog redelijk abstract. We begrijpen dus heel goed dat dit misschien meer vragen oproept dan we 
vandaag antwoorden kunnen geven. Toch vinden we het belangrijk om de direct omwonenden vanaf 
de eerste stap mee te betrekken bij dit project. Het is de uitdrukkelijke ambitie om de bewoners ook in 
de verdere stappen van het studietraject te betrekken. Zo zullen we je bij de concrete uitwerking van 
de plannen opnieuw vragen om mee te denken en jouw mening te geven.  

Ik wil mijn keuze veranderen, kan dat nog?
Naast een aantal vragen, ontvingen we ook al enkele ingevulde inspraakformulieren. Heb je jouw 
voorkeur al doorgegeven, maar wil je die na de infosessie nog veranderen, dan kan dat. We houden 
enkel rekening met het laatst ingediende inspraakformulier. Lukt het niet digitaal? We helpen je graag 
telefonisch verder op 03/8000 300. 
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