Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan de herinrichting van de
Guldenbodemlaan. Binnen dit project wordt ook het kruispunt van de
Guldenbodemlaan met Gillebroek aangepast zodat de rijrichting vanuit de
Guldenbodemlaan naar Kernielerweg (en andersom) de prioritaire rijrichting wordt.
Na de herinrichting zal deze as als hoofdweg gelden en zal het verkeer komende
vanuit het centrum voorrang moeten geven.
Gillebroek afgesloten vanaf 28 november
Om de werken aan het kruispunt te kunnen uitvoeren, wordt Gillebroek tussen de
Guldenbodemlaan en de Tongersesteenweg vanaf dinsdag 28 november
afgesloten in beide richtingen. Als u de Guldenbodemlaan uitrijdt, moet u verplicht
linksaf rijden naar de Kernielerweg richting Kortessem. Plaatselijk verkeer dat
vanuit Kerniel richting het centrum wil rijden, wordt omgeleid via Boeshoven naar
de Tongersesteenweg. Het zware verkeer moet nog steeds de grote omleiding via
Tongeren blijven volgen.

Bereikbaarheid voor bewoners Gillebroek
Gillebroek, tussen de Tongersesteenweg en de Langesteeg, blijft toegankelijk voor
plaatselijk verkeer. Ook de woningen in de werfzone, tussen Langesteeg en
Guldenbodemlaan, blijven grotendeels bereikbaar voor de bewoners. Wanneer dat
niet mogelijk is, wordt u hierover ingelicht door de aannemer. Uiteraard kan u wel
steeds te voet tot aan uw woning geraken.
Vilsterbron wordt doodlopende straat
Ook aan de Vilsterbron zullen enkele aanpassingen gebeuren. Het Agentschap
Wegen en Verkeer gaat de aansluiting van de Vilsterbron op het kruispunt met
Gillebroek en Kernielerweg (ter hoogte van het begin van de bebouwde kom)
afsluiten, waardoor de Vilsterbron een doodlopende straat wordt. De bewoners
kunnen hun straat inrijden en verlaten via de andere zijde.
Werken kruispunt duren 3 maanden
Naar verwachting duren de werken aan het kruispunt Guldenbodemlaan-Gillebroek
3 maanden en worden ze afgerond in maart 2018. Gillebroek (tussen het kruispunt
en de Tongersesteenweg) zal dan weer toegankelijk zijn voor verkeer in beide
richtingen. Het eenrichtingsverkeer op de Guldenbodemlaan zoals het vandaag
geldt, blijft tot de zomer van 2018 in voege.
Blijf op de hoogte
Meer informatie over het project kan u vinden op de website van het Agentschap
Wegen en Verkeer via www.wegenenverkeer.be/Guldenbodemlaan. Hier kan u
zich ook registreren voor een digitale nieuwsbrief. Zo blijft u automatisch op de
hoogte van de voortgang van deze werken.
Met vriendelijke groeten,
Lotte Thora
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer
0476 / 99 48 52
lotte@bereikbaarheidsadviseur.be

