
Online infosessie: maandag 10 mei 2021 - 19u30

Wegenwerken: Neervelpsestraat, 
  Smidstraat, Stationsstraat (N234)

Welkom! We starten zo dadelijk.



Huisregels

• Zet je microfoon uit. 

• Vragen stellen kan via de vraag-en-antwoord-functie na 
afloop van de presentatie. De moderator overloopt de 
vragen en laat ze door de sprekers beantwoorden.

• Dit is een algemene infosessie. Individuele vragen die enkel 
betrekking hebben op je eigen woning of perceel stel je best 
via www.meldpuntwegen.be of via 016 66 57 50.
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Verwelkoming

Maarten DEVROYE

Gemeente Boutersem, schepen voor mobiliteit

Chris VERVLIET

Gemeente Boutersem, Burgemeester



Inhoud

• Krachtlijnen project

• Het verloop van de werken

•  Planning & fasering

•  Verkeer tijdens de werken

• Communicatie

• Vragenronde
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Wie is wie?

Bouwheer: Agentschap 
Wegen en Verkeer 

Medeopdrachtgever: 
gemeente Boutersem

Aannemer hoofdwerken: 

Colas 
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Krachtlijnen
project

Raf OOSTERS

Projectmanager 

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant



• Onderhoud wegdek: geluidshinder en trillingen verminderen

(centrumgebied), nieuwe toplagen asfalt

• Vernieuwing voetpaden bebouwde kom

• Herinrichting kruispunt Stationsstraat x Smidstraat

Doelstellingen van het project



Verloop van de 
werken



Gefaseerde werken: 3 fases

Wanneer? Waar?

17 mei tot eind augustus Neervelpsestraat en Smidstraat, 
tussen Stationsstraat en E40

Maand augustus Stationsstraat van aan het 
kruispunt Leuvensesteenweg 
tot net voor het kruispunt 
Stationsstraat x Smidstraat

Begin september – eind oktober
(zonder weerverlet)

Kruispunt Stationsstraat met 
Smidstraat
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Verkeer in fase 1 (17 mei - eind augustus)

Zone

Neervelpsestraat en Smidstraat (bebouwde kom)

Hinder/omleiding vanaf 17 mei tot eind augustus

Geen verkeer mogelijk én 
parkeerverbod in Smidstraat en 
Neervelpsestraat

Gemeentehuis enkel bereikbaar 
via Redingenstraat (achterzijde)

Fietsomleiding via 
Stationsstraat, Kerkweg, 
Dreefstraat, Redingenstraat en 
de trage weg parallel met E40

Lokaal verkeer tussen centrum 
Vertrijk en Leuvensesteenweg 
tot eind juli mogelijk: 
• Stationsstraat blijft open
• Lokale handelaars bereikbaar 

(behalve tijdens asfaltering)
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Doorgaand verkeer van en naar E40

• Advies doorgaand verkeer = vermijd tot eind 
oktober op- en afrittencomplex Boutersem van E40

• Alternatieven: 
op- en afrittencomplexen Haasrode en Tienen

• Opgelet: zuidzijde van E40 (kant Neervelp) is 
complex ‘24 Boutersem’ wel beschikbaar
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Verkeer tijdens fase 2 (augustus)

Zone

Stationsstraat van aan Leuvensesteenweg 
tot aan het kruispunt Stationsstraat x Smidstraat

Hinder/omleiding in augustus

Werken in Smidstraat en Neervelpsestraat 
lopen nog tot eind augustus 
+ Stationsstraat (tussen Smidstraat en 
Leuvensesteenweg) wordt gerenoveerd 
> vakantiemaand: geen hinder voor school

Lokaal verkeer kan afwisselend via 
de ene of de andere werfzone door. 
Afhankelijk van asfaltering.
Lokale handelaars zijn bereikbaar 
(behalve tijdens asfaltering)

Advies
• Inwoners Vertrijk: alternatieve routes via Willebringen/Meldert
• ‘Brug richting Kumtich’ vermoedelijk afgesloten tot eind augustus voor 

renovatiewerken aan de brug
• Neem bij voorkeur de fiets naar station Vertrijk
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Verkeer in fase 3 (september + oktober)

Zone

Kruispunt Stationsstraat x Smidstraat

Hinder/omleiding van september tot en met eind oktober

Kruispunt is dicht voor alle 
verkeer

Fietsomleiding via Dorpsstraat, 
Brugstraat en Camerveld
� volg de website

Lokaal verkeer via Smidstraat en 
Neervelpsestraat

Lokale handelaars bereikbaar 
via Stationsstraat of 
Neervelpsestraat

Van en naar Vertrijk centrum 
neem je de Kerkweg
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Communicatie en 
praktische zaken

Tom BUNTINX

Amaril, communicatie- en omgevingsadviseur



Goede afspraken = goede vrienden

• Hulpdiensten

• Ophaling van huisvuil

• Verhuis & leveringen

• Mindervaliden en zorgbehoevenden

We zoeken samen naar een oplossing!
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Samen voor meer veiligheid op de werf

De aannemer is verantwoordelijk 

voor de veiligheid op de werf. 

Maar we vragen ook van jou een inspanning:

• Moet je niet in de werfzone zijn, blijf er dan weg.

• Houd voldoende afstand van machines en maak oogcontact 
met de bestuurders als je toch in de buurt komt. 

• Volg de instructies van de werfleiding op. 

• Respecteer de verkeersborden: volg ze en verplaats ze niet.
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Communicatie
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• Website
• www.wegenenverkeer.be/boutersem 

• Contactpersoon gemeente Boutersem
• Hoofd TD, Marc Van Esch, 0477 25 74 16

• Specifieke hinder voor uw woning
• Bewonersbriefje of mondeling (aannemer Colas)

• Vragen over de werken
• Tom Buntinx, tom@amaril.be, 0477 95 83 09



Communicatie
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• De Lijn
• www.delijn.be/nl/routeplanner 

• Je kan je inschrijven voor een nieuwsbrief op maat

• Installeer de app van De Lijn

• Marktbus op dinsdag
• Bus ‘markt Tienen’

• Deze zal beperkt worden tot de Leuvensesteenweg 



Nog vragen?



Stel je vraag via Vraag en Antwoord
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• Klik onderaan rechts op ‘Een vraag stellen’

• Klik op het derde icoontje

• Klik op ‘Vraag en antwoord’



Bedankt! 




