
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

Werken op Sint-Jansbergsesteenweg (N253) tussen kruispunt met
Koning Boudewijnlaan (N264) tot de brug van snelweg E40 in
Egenhoven

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?
● Sint Jansbergsesteenweg  (N253) in Leuven tussen kruispunt Koning Boudewijnlaan

en de brug over de A3/E40, een afstand van ongeveer 1200 meter.

Wanneer?
● Startdatum: vanaf donderdagavond 10 juni om 20u.
● Einddatum: tot zaterdagochtend 12 juni om 6u.

Wat houden de werken in?
● Vernieuwen van de bovenste laag asfalt in 2 nachten telkens van 20u. tot 6u.

○ De eerste nacht wordt de oude asfalt toplaag afgefreesd.
○ De tweede nacht wordt de nieuwe toplaag aangebracht.

● Aanpassingswerken aan het verhoogd kruispunt met de Doleegstraat.
● Uitbreken lokale beton en vervanging asfalt aan het fietspad ter hoogte van afrit van

het Esso Tankstation.

Parkeren/bereikbaarheid: Verplaats uw wagen in één van de zijstraten tijdens de werken

De bewoners van de Sint Jansbergsesteenweg zelf zullen hun woning zeer moeilijk kunnen
bereiken tussen 20u. en 6u. We raden hen aan om hun wagen voor twee avonden/nachten in
één van de zijstraten te parkeren. (zie verder op de achterkant)

http://www.wegenenverkeer.be


● Bewoners van de wijk ten westen van de Sint Jansbergsteenweg volgen de omleiding via de
Doleegstraat en Bertem te volgen.

● Bewoners van de wijk ten oosten van de Sint Jansbergsesteenweg rijden in het eerste deel van de
nacht via de Rotspoelstraat richting Korbeek-Dijle om hun wijk te verlaten. In het tweede deel van
de nacht kan het lokale verkeer via het kruispunt van de Doleegstraat naar Bertem omrijden. De
aannemer duidt met signalisatie in de wijk aan welke route op dat moment van toepassing is.

Hinder voor weggebruikers
● Voetgangers: Geen
● Fietsers: Geen
● Openbaar vervoer: Lokale omleidingen tussen 20u. en 6u.
● Auto’s: Omleiding via Bertem tussen 20u. en 6u., overdag kan er in de werfzone gereden worden

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/heverlee

Met vriendelijke groeten,

Raf Oosters
Leidend ambtenaar

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.

https://meldpuntwegen.be/meldpuntwegen/index.html

