Herinrichting Vesten - Voortgangsbericht 11

De herinrichting van de Tiense Vesten is gestart op maandag 4 augustus ‘14. In een eerste fase pakt
aannemer VBG de ‘buitenring’ en de ventwegen tussen de Aarschotsepoort en de Oplintersepoort aan.
Vanaf 26 augustus ’14 gaan de werken op de Vesten zelf van start en zal er hier ook hinder merkbaar
zijn. De Vesten en het centrum blijven echter bereikbaar.

Werken afgelopen weken
In de eerste twee weken zijn het vooral voorbereidende werken die uitgevoerd zijn. Er werd een tijdelijke
parking aangelegd ter hoogte van Campus Sint-Jan, er werden bomen gerooid, de nodige signalisatie werd
geplaatst en de asfaltverharding van de ventwegen werd afgefreesd. Ook zijn er enkele aanpassingen
gebeurd aan de weginfrastructuur van de Albertvest, ter hoogte van het vroegere Lyceum. Die
aanpassingen moeten het verkeer vlotter laten rijden tijdens de uitvoering van de werken.

Rioleringswerken: vanaf 18 augustus
Vanaf 18 augustus ‘14 zullen de rioleringswerken aanvatten in de ventwegen, tussen de Aarschotsepoort
en de Oplintersepoort. Dit houdt in dat er sleuven worden gegraven voor de aanleg van rioleringsbuizen, dat
de sleuven aangevuld worden en dat er een tijdelijke situatie zal zijn waarbij de bewoners, buiten de
werkuren van de aannemer, over steenslag heen moeten totdat de definitieve verharding wordt aangelegd.

Werken ‘buitenring’: vanaf 26 augustus
Vanaf 26 augustus ‘14 zal de buitenring tussen de Aarschotsepoort en de Oplintersepoort mee in de
werkzone opgenomen worden. Dit betekent dathet verkeer tussen de Aarschotsepoort en de
Oplintersepoort in beide richtingen over de binnenring heen moeten. Er is dan één rijstrook per rijrichting
beschikbaar. De bestaande verkeerslichten op de kruispunten met de Aarschotsepoort, de Diestsepoort en
de Oplintersepoort zullen aangepast worden aan deze tijdelijke situatie. Deze werken zullen tot en met het
voorjaar van 2015 in beslag nemen.

Omleiding doorgaand verkeer
Samen met de nieuwe verkeerssituatie, wordt een omleiding vanuit de buurgemeenten ingesteld voor het
doorgaand verkeer. Deze omleiding wordt in beide richtingen, voorzien via de Craenenbroekstraat, de

Steenbergestraat, de Butschovestraat, de Helstraat, de N223 Tiensesteenweg/Aarschotsesteenweg, de
Kumtichstraat, de N3 Leuvenselaan en de Westelijke ring. Op de E314 wordt ter hoogte van de op- en
afritten 22 ‘Aarschot’ en 24 ‘Bekkevoort’ het verkeer van +3,5 ton afgeleid naar respectievelijk de N223
en de afrit 25 ‘Herk de Stad’. De signalisatie van de omleidingen wordt deze week geplaatst.

Verkeersmaatregelen plaatselijk verkeer
De Carrefour aan de Albertvest is te bereiken via de Diestsepoort. Klanten van de Carrefour die richting
Diest moeten, kunnen via de route Pollepelstraat-Vogelzangstraat-Deelberg de Diestsesteenweg bereiken.
Wie richting centrum moet, kan het onderste stukje van de Pollepelstraat uitrijden (parallel met de Vesten).
Hier werd de rijrichting omgekeerd.
Om een gevaarlijke situatie te vermijden op het kruispunt onderaan de Vissenakenstraat, werd de rijrichting
in de Vissenakenstraat tussen dit kruispunt en de Vogelzangstraat omgekeerd (richting Vissenaken). Dit
voorkomt ook dat de Vissenakenstraat als sluipweg gebruikt wordt door verkeer dat het onderste gedeelte
van de Diestsesteenweg wil vermijden.
In de Houtemstraat is eenrichtingsverkeer (richting rond punt) ingesteld vanaf de Diestsesteenweg tot het
Rubenshof. Men kan enkel vanuit de Diestesteenweg de Houtemstraat in en dus niet omgekeerd.
Door deze maatregelen wordt het kruispunt aan de Diestsepoort wat ontlast.
Verder wordt vanaf 26 augustus ’14 ook eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Waterstraat (richting
Aarschotsesteenweg) en in de Metselstraat (richting Vissenakenstraat).

Fietsers en voetgangers
Tijdens de gehele duur van de werken tussen de Aarschotsepoort en de Oplintersepoort geldt er een
omleiding voor de fietsers in beide richtingen via de volgende straten: Kliniekstraat, Zegestraat,
Strijdersstraat, Waaibergstraat en Veldbornstraat. Telkens kan er op de kruispunten met de Diestsepoort
en de Oplintersepoort overgestoken worden. Ook voetgangers kunnen veilig oversteken op deze
kruispunten.

Afvalophaling
Wanneer tijdens de werken de woningen niet bereikbaar zijn voor de afvalophaaldienst, zal de aannemer
VGB de afvalzakken of gft-containers naar een centrale locatie brengen die bereikbaar is.
Met vragen en/of bemerkingen m.b.t. tot de uitvoering van de werken of praktische zaken aangaande de
werf kan je, tijdens de werken, elke donderdag terecht tussen 07.30 en 09.00 uur in de werfkeet achter
het Sociaal Huis. Je kan ook contact opnemen via info.tiensevesten@colas.be of het nummer 0477 71 63
57.

