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N229 Provinciebaan Rotselaar

Geachte mevrouw de minister

Het gemeentebestuur van Rotselaar vernam dat de toestand van de brug over de Dijle op de
N229/Provinciebaan de laatste tijd nog zouzijn verslechterd. Erzou sprake zijn van een bijkomende
verzakking, tijdens de laatste drie maanden alleen al, van één centimeter.

De N229/Provinciebaan is een gewestweg in eigendom en beheer van de Vlaamse overheid. De
gemeente kaartte dan ook reeds meermaals en via verschillende kanalen de slechte staat van de brug
aan bij uw diensten, het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. Het gemeentebestuur richtte eerder
ook aan u een schrijven hieromtrent.

Aan de vele meldingen die reeds vele jaren, door zowel de burgers als het gemeentebestuur, aan het
Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer werden gericht, is door de Vlaamse overheid geen gepast
gevolg gegeven. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid inzake de weginfrastructuur en de
veiligheid van de weggebruikers ligt volledig bij het Vlaamse gewest als wegbeheerder van de
N229/Provinciebaan.

De toestand van de brug verontrust vele mensen al verschillende jaren. We bekommeren ons dan ook
ten zeerste om de penibele toestand van de brug en de veiligheid van de weggebruikers. De
gemeente Rotselaar is niet bevoegd als wegbeheerder en beschikt over onvoldoende informatie om
de staat van de infrastructuur en het veiligheidsrisico adequaat te kunnen inschatten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft nu aan dat de toestand van de brug de laatste drie maanden
aanzienlijk is verslechterd. De toestand is dermate kritiek dat er snelheidsremmende maatregelen
dienen genomen te worden, en dit bovenop de reeds geldende tijdelijke snelheidsbeperking van
30km/u. Zo zouden er in de loop van volgende week door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer
ook fysieke constructies worden geplaatst om het verkeer af te remmen. Er zullen dan maar
druppelsgewijs auto's en vrachtwagens over de brug kunnen rijden teneinde de brug minder te
impacteren.

De N229/Provinciebaan is een belangrijke verkeersas die dagelijks door meer dan 1000
weggebruikers wordt gebruikt. De N229 vormt de cruciale verbinding voor zowel lokaal als
bovenlokaalverkeer tussen Haacht, Keerbergen, Tremelo en Werchter via Rotselaat naar de E314.



Het gemeentebestuur beseft dat de huidige kritieke toestand van de brug inderdaad drastische
maatregelen vergt. De te plaatsen constructies zullen wel een grote impact hebben op de
doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid - in het bijzonder voor de kwetsbare
weggebruikers en de omwonenden. Wij vrezen dat deze maatregelen evenwel op korte termijn ook
onvoldoende zullen zijn voor de veiligheid en onhoudbaar voor de doorstroming van het verkeer.

De veiligheid is prioritair, maar ondanks ons herhaaldelijke aandringen zou er tot op heden nog geen
studie zijn opgestart voor de aanleg van een nieuwe brug.

De vele weggebruikers geven massaalte kennen dat deze situatie niet langer houdbaar is.

Het gemeentebestuur van Rotselaar wenst met dit schrijven nogmaals formeel haar grote
bezorgdheid te uiten over de veiligheid van de brug over de Dijle en wijst hierbij op uw
politieke verantwoordelijkheid in dit dossier.

Teneinde de veiligheid van de weggebruikers en de doorstroming van het verkeer te
garanderen, is het noodzakelijk om op zeer koÉe termijn structurele maatregelen te nemen. De
onmiddellijke aanleg van een nieuwe brug is essentieel en spoedeisend.

We vragen dan ook, gezien de kritieke toestand van de brug en de directe impact op de
veiligheid, bij hoogdringendheid een spoedprocedure op te staÉen voor het opmaken van de
plannen, de aanstelling van een aannemer en de aanleg van een nieuwe brug. De toestand
verslechteÉ dermate dat het inroepen van hoogdringendheid in dit dossier nu noodzakelijk is.

Wij vragen met aandrang om dit dossier op te nemen en hieraan de noodzakelijke gevolgen te geven
op zeer korte termijn. Deze situatie vereist actie en verdraagt geen verder uitstel.

Hoogachtend

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester
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Zoals uw diensten reeds geruime tijd weten, bevindt de brug over de Dijle op de N229 Provinciebaan in

werchter zich at zeer tange tijd in stechte staaián riintL iietËpaoen op cê eràvinciebaan hoogst onveilig'

contactp6Ísoon
Sofie Geens

Geachte mevrouw PouPeleer

Hoogachtend

An Craninckx
algemeen directeur

Brug Provlnclebaan
De gemeente krijgt hierove r zeer rgOelqstig tal van meldingen van bezorgde weggebruikers' Het zijn

terechte mstdingen: het brugdek is duidelijk u"ii"iL oiiËïoË uoor iedereen-met hdt blote oog zichtbaar

en ook srerk voetba.r6i'hËi;U;;" áuut O" ffirO"i"3isie fo,1o'1, die van onderaan de brug werden

genomen, zijn ook aan uw dlensten ou"rg"*uákilgóulndl"n creëert'deze plotse weginzinking een uiterst

óàuààitilrli iituatie voor weggebruikers, auto's en moto's'

De gemeente heeft aan het Vlaamse Agentschap Wegqn 
. 
en Verkeer al verschillende keren de

uitdrukketijke vr""g geitetd nàar een structuïeJi'Ëisief vaíd" brug en het wegdek' Er wordt dan telkens

verwezen naar tussen't'liJse inJpecties, maàr oe planning van herstet óf vervanging wordt niet

meeoedeetd. we vernenïàn-uii. tái,rtonisón coniact wdt o"t hérstel of vernieuwing van de brug niet kan

i"à.f{té" t"t *anneer de volledige N229 wordt vernieuwd'

Met dit schrijven stellen wiJ u formeel in kennis van deze gevaarlijke situatie en geven we aan dat het

structurete hersret u"n j"ïï,ig'àn nái wógulk nooàiat<et1t<án urgeht is. wiivragen met aandrang om dit

ats wegbeheerder en ueranwioóroelijke van àà Êiávinció'uaan einstig te nàmen en hieraan de concrete

án noàËtàf.eliike initiatieven te koppelen op korte termijn'

Fietepaden Provinclebaan
ïen andere btijven wij ook wiJzen op de zeer gevaarlijke situatie voor íietsers op de Provinciebaan tussen

Hellichtstraat en DiJteàïi. iià-nuióig" 'fielsitroken'ïaast deze zeer drukke 
'steenweg 

met veel zwaar

verkeer zrjn hier 
"oroirutïetïótioenoe,liiriirsïïlaicóor.oe 

veillgheid van de fietsers niet is

gegarandeerd. Deze,itu"ti"'i. ,itoJt precairËn'áiániotrngeod via infrastiucturele maalregelen door uw

diensten te worden "d;;;;iàïài"ii" 
a" oïiiluïirignËíi u"n áe fietsers te kunnen garanderen en de

huidige 1sico,s op onóuárràímàt tiut*ur. oràrrir.riià"ruó te oringen. Deze situatie vereist actie van het

Agentschap wogen en Grteer als verantwo"ràËÍitu *ràïeheerdár en dit verdraagt geen verder uitstel'

Jelle Wouters
burgemeester
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Kopie schrijven Agentschap Wegen en verkeer Vlaams'Brabant - N229 Provinciebaan

Geachte mevrouw de minister

Wij maken u in bijlage graag een kopie over van een schrijven dat-wij hebb-en. gericht aan het Agentschap

Wêg; àà 
""iriËr 

Vtaàms-Érabant àangaande de Provinciebaan N229 in Rotselaar.

Mogen wij u vragen om dit dossier ter harte te nemen.

Wij danken u alvast bijzonder voor uw steun en zijn steeds bereid om hierover verder met u in overleg te

treden.

Hoogachtend

Jelle Wouters
burgemeester


