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Openingsuren gemeentehuis:  maandag  8.30 – 12 uur & 18 – 20 uur woensdag 8.30 – 12 uur & 13 – 16 uur  
 dinsdag  8.30 – 12 uur (met uitzondering  donderdag 8.30 – 12 uur 
 van de dienst grondgebiedzaken) vrijdag 8.30 – 12 uur 

 

 
 
 

OPENBARE WERKEN IN DE GEMEENTE 
 
Deze extra nieuwsbrief heeft tot doel iedereen te informeren over de belangrijke infrastructuurwerken die in de 
gemeente zijn gestart of op korte termijn zullen starten.  
 
De collector- en rioleringswerken in de gemeente worden meer en meer zichtbaar op het terrein. Aquafin, die de 
opdrachtgever is voor de meeste van deze werken, bepaalt in hoofdzaak het ritme van deze werken. De 
gemeente moet zich hieraan aanpassen om maximaal beroep te kunnen doen op subsidiëring.  Het 
gemeentebestuur zet alles op alles om de moeilijkheden en de overlast, die er wel degelijk zijn, voor de inwoners 
beperkt te houden. Maar hinder moet ook aanvaardbaar blijven en dat wordt niet altijd door iedereen op 
dezelfde manier ervaren. Het gemeentebestuur volgt dagelijks de situatie op de voet om de best mogelijke 
oplossingen te bekomen. Daarbij is het gemeentebestuur maar één van de partners en kan niet zomaar eenzijdig 
haar wil opleggen. Bovendien is het belangrijk te beseffen dat elke straat vroeg of laat eens aan de beurt komt en 
zijn straat tot een werf zal zien omgetoverd worden. Dat je hierdoor een periode moet omrijden, is normaal, maar 
erger je hier dan niet aan en heb respect voor de buurt die de verkeerslast moet dragen. Bedenk dat kinderen, 
voetgangers, fietsers,… je gehaaste pad kunnen kruisen. Zeker ter hoogte van de werken zijn medeburgers aan 
het werk voor de verbetering van de kwaliteit van onze levensruimte. Zij moeten dat niet met hun leven bekopen!  

In deze nieuwsbrief leggen we uit welke verkeersmaatregelen nu getroffen worden om het verkeer toch zo vlot 
als mogelijk te laten verlopen. Deze regeling zal worden aangepast volgens de noden. Dus kijk goed uit of er geen 
wijzigingen zijn aan omleidingen.  

Het gemeentebestuur dankt alvast iedereen die op een positieve manier wil bijdragen in de zoektocht naar 
oplossingen en vooral voor het geduld en het begrip. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEVER 

In Hever zijn momenteel in het kader van de aanleg van een verbindingsriolering werken aan de gang in de 
Slagveldweg. Nadien komt hiervoor de Stationsstraat aan de beurt. Het gemeentebestuur heeft aan de 
aannemers opgelegd dat de Stationsstraat niet mag worden afgesloten vooraleer de Slagveldweg opnieuw 
bruikbaar is voor doorgaand verkeer. De Vrije Basisschool ‘Kringeling’ en RAVOT moeten altijd bereikbaar blijven 
met de fiets zonder dat hiervoor een traject via de Leuvensesteenweg moet worden gevolgd. Ook circulatie 
binnen het centrum van Hever moet steeds mogelijk zijn. Bewoners hebben terecht opgemerkt dat dit principe 
door de aannemer werd geschonden waarna het gemeentebestuur onmiddellijk maatregelen heeft getroffen. We 
blijven uitkijken en doen in voorkomend geval opnieuw het nodige.  

  

  

Pastorijstraat 2 
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Je kan de meest actuele stand van zaken volgen door: 

 Regelmatig de website van de gemeente (www.boortmeerbeek.be) te raadplegen. 

 Je in te schrijven op de (nieuwe) elektronische gemeentelijke nieuwsbrief. Die 
ontvang je na aanmelding op http://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven 
 

  

 

http://www.boortmeerbeek.be/
http://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven


Het einde van de werken in de Stationsstraat is momenteel voorzien rond het jaareinde. Hou er rekening mee dat 
de Stationsstraat vanaf september tot einde december 2015 vanaf huisnummer 82 tot aan de spoorwegovergang 
volledig afgesloten zal zijn. Ook Infrabel voorziet aansluitend begin 2016 nog werken aan de eigenlijke 
spoorwegovergang. 

 

De Bieststraat is nu noodgedwongen een hoofdweg om de Leuvensesteenweg te bereiken. Met het 
snelheidsinformatiebord worden de bestuurders er op gewezen dat er regelmatig politiecontrole zal zijn. Het 
gemeentebestuur dringt bij de politiezone aan om de situatie als prioritair te beschouwen. Het gedeelte van de 
Bieststraat tussen de spoorweg en de Leuvensesteenweg en de Ida Vemeulenstraat zullen na het beëindigen van 
de werken in de Stationsstraat en de Audenhovenlaan (zie verder) ook worden vernieuwd. 
 

BOORTMEERBEEK 

In de Audenhovenlaan starten de eigenlijke rioleringswerken in september 2015. Momenteel zijn al wel een 
aantal noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden van de nutsmaatschappijen gestart. Voor de werken in 
deze straat is momenteel volgende timing gekend: 
• juni t.e.m. begin september 2015: werken aan nutsleidingen 
• begin september 2015: start rioleringswerken (het kruispunt Heikestraat/Bredepleinstraat is dan vijf weken 

onderbroken) 
• einde 2015: einde rioleringswerken Audenhovenlaan en start onderlaag asfalt 
• einde maart 2016: einde van de werken 
Deze planning is uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals het weer! 

Voor het verkeer komende van het centrum van Boortmeerbeek zal in de eerste fase het verkeer naar Mechelen 
afgeleid worden naar rechts via de Heikestraat en de Kallebeekstraat om zo de Leuvensesteenweg te bereiken. 
Voor het verkeer naar Leuven zal een omleiding voorzien worden naar links via de Bredepleinstraat en 
Beringstraat tot de Wespelaarsebaan om zo de lichten ter hoogte van de Provinciesteenweg te bereiken. Rechtsaf 
wordt de Provinciesteenweg gevolgd tot Kampenhout-sas. 



 

Voor fietsers en voetgangers wordt de omleiding naar rechts voorzien langs de Heikestraat en Kerkweg tot net 
voorbij taverne Belief waar een buurtweg leidt tot het bereikbare deel van de Audenhovenlaan. Dezelfde weg 
wordt door het voet- en fietsverkeer in de andere richting gevolgd. Tijdens deze fase is het verkeer komende van 
de Leuvensesteenweg richting Boortmeerbeek-centrum nog mogelijk. 

Tijdens het bouwverlof zal verkeer in beide richtingen mogelijk zijn, maar na het bouwverlof zal heel het kruispunt 
van de Audenhovenlaan met de Heikestraat en de Bredepleinstraat voor minimaal vijf weken gesloten zijn voor 
alle verkeer. In die periode zal het verkeer vanuit Rijmenam richting Mechelen reeds ter hoogte van de 
spoorwegovergang aan de Bergstraat via de Heverbaan en de Bieststraat naar de Leuvensesteenweg moeten 
worden geleid. Het verkeer richting Leuven zal gedurende deze periode door de dorpskern naar de 
Wespelaarsebaan moeten worden geleid. Fietsers en voetgangers zullen afgeleid worden via de hele lengte van 
de Kerkweg. Het openbaar vervoer zal zich gedurende de hele periode aanpassen met tijdelijke haltes.  
 

omleiding Audenhovenlaan vóór bouwverlof  

omleiding Audenhovenlaan na bouwverlof  



 
Het gemeentebestuur overlegt met de omliggende gemeenten en de Vlaamse overheid, als wegbeheerder van de 
gewestwegen, over een coördinatie en spreiding van de in de regio geplande werken en bijhorende regionale 
spreiding en omleiding van het verkeer. Toch zal ook een opvang van de verkeersstroom op de eigen wegen 
noodzakelijk blijven.  

De werken in de Audenhovenlaan zullen voorlopig niet worden beïnvloed door de geplande werken in de 
Bredepleinstraat en Oudestraat. In deze straten wordt de riolering volledig vernieuwd en het ganse wegdek 
vernieuwd. De aanbesteding van deze werken is nu lopende, zodat de eigenlijke start van de werken binnen 
enkele maanden mag worden verwacht. 

Tot slot is er in Boortmeerbeek nog de Aststraat, waarvan de heraanleg vermoedelijk einde augustus 2015 zal 
starten. Deze laatste werken zullen op zich weinig extra verkeershinder veroorzaken maar zijn wel van belang 
voor wie van de trein gebruik maakt. Als alles volgens planning verloopt, zullen deze werken tot einde maart 2016 
duren. 
 

SCHIPLAKEN 

Gedurende enige tijd is er ook al sprake van de heraanleg van het centrum van Schiplaken. Deze werken zullen 
vermoedelijk echter pas starten wanneer de bouwwerken die nu aan de gang zijn, voor het grootste gedeelte 
achter de rug zullen zijn. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Het college van burgemeester en schepenen  
De secretaris, De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits 
Karin Derua – Remi Serranne – Steven Michiels –  
Annick DeKeyser – Hans De Locht – Willy Cornelis 

Michel Baert 

 

Voor meer informatie over deze werken kan men terecht bij 
Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (T 03/450 45 45 - contact@aquafin.be) 

 

mailto:contact@aquafin.be

