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VBR Velpe

Dirk Appeltants
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e-mail

011 58 62 77

Technische dienst

Diensthoofd TD

technischedienst@kortenaken.be

Onderwerp:

Verkeerssituatie Verbindingsriolering Velpe – Fase 4

Beste bewoner

In het voorjaar van 2021 zijn de ingrijpende rioleringswerken “Verbindingsriolering (VBR)
Velpe” in verschillende fases gestart. Deze werken volgen nog steeds de vooropgestelde
timing en hieronder geven we een kort overzicht per fase.

•

Fase 1 – Bauwelstraat/Heerbaan tussen rotonde ‘De Hoef’ en het kruispunt met de
Hollestraat en Groenstraat: Werken zijn sinds het najaar 2021 afgerond.

•

Fase 2 – Hanenstraat en Miskom-Dorp tussen Heerbaan en Leedsevroente:
Fietspaden en onderlaag asfalt werden in maart 2022 aangebracht. Plaatselijk verkeer
is mogelijk. De toplaag asfalt volgt in het najaar.

•

Fase 3:
o

Fase 3a – Heerbaan tussen Hollestraat en Miskom-Dorp (OCMW): De
fietspaden worden eind april aangelegd en de onderlaag asfalt wordt midden
mei aangelegd (vermoedelijke datum is 13/5/’22). Vanaf dan is plaatselijk
verkeer terug mogelijk. De toplaag asfalt volgt in het najaar.

o

•

Fase 3b – Heerbaan tussen Miskom-Dorp (OCMW) en Kersbeek-Dorp: De
rioleringswerken zijn nog lopende. De fietspaden worden nog voor het
bouwverlof, dat start op 11/07/2022, aangelegd. De onderlaag in asfalt en de
toplaag volgen later.

Fase 4 – Heerbaan tussen Kersbeek-Dorp en Beekstraat: De voorbereidende werken
door de nutsmaatschappijen zijn reeds afgerond en de effectieve rioleringswerken
starten op maandag 25/04/2022.

Dit betekent dat vanaf de start van fase 4 op 25/04/2022 ook het kruispunt Heerbaan met
Kersbeek-Dorp onderbroken zal zijn. Het centrum van Kersbeek en de bewoners van
Kersbeek-Dorp en Doddelbergstraat en de zijstraten dienen vanaf dan te ontsluiten via de
Doddelbergstraat/Dorpsstraat op de Tiensesteenweg (N29). Ook zaal Servaas, kleuterschool
De Vlindertuin en Kinderopvang Stekelbees zijn enkel langs die zijde bereikbaar. De
fietspaden en de onderlaag asfalt van fase 4 zullen zonder onvoorziene omstandigheden nog
voor het bouwverlof dat start op 11/07/2022 worden aangelegd. Dit betekent dat fase 4 en het
kruispunt Heerbaan x Kersbeek-Dorp tegen dan opnieuw toegankelijk is.
Schoollijn 561 blijft de huidige omleiding volgen en vanaf 25/05/2022 kunnen schoollijnen 391
en 565 (deels) hun normale route hervatten. Meer info op de haltepalen en www.delijn.be.

Meer informatie?
•

•

https://www.kortenaken.be/wonen-omgeving/mobiliteit-werken/openbare-werken/
of scan de QR-code
Contactcenter van Aquafin: contact@aquafin.be of 03 450 45 45.

Op last van het college van burgemeester en schepenen
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Algemeen Directeur
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