
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Geachte mevrouw, geachte heer 
Beste bewoner en beste handelaar 
 
 
De kogel is door de kerk. De Werkvennootschap, gemeente Overijse, Regionaal 
Landschap Dijleland en Agentschap Wegen en Verkeer gaan vanaf maandag 4 
januari aan de slag op de Brusselsesteenweg (N4) tussen het kruispunt met de 
Kersenboomlaan en de Houthakkersstraat in Jezus-Eik.  
 
Heraanleg maakt dorpscentrum leefbaarder  
Enkele jaren geleden werd in samenspraak met verschillende partners een nieuw, 
gemeentelijk masterplan opgemaakt. De aanpak van de dorpskern is hierin een 
eerste belangrijke stap.  
 
In de eerste fase van het project verhogen we de verkeersveiligheid in de 
dorpskern. Dit doen we door de snelheidsremmende maatregelen te nemen, 
nieuwe bomen aan te planten en de nodige aandacht te besteden aan de 
veiligheid van de zachte weggebruiker om zo ook het ‘snelweggevoel’ weg te 
nemen. Zodoende creëren we een aangename omgeving voor zowel bewoners, 
bezoekers als passanten. 
 
Voorbereidende werken (markeringen, groenaanleg) vanaf 4 januari 
Van maandag 4 tot en met vrijdag 22 januari brengen we nieuwe 
wegmarkeringen aan. Deze werken zullen enige (parkeer)hinder met zich 
meebrengen. Woningen en handelszaken blijven wel steeds maximaal bereikbaar.  
 
De as van de weg wordt verschoven en het parkeren wordt op een andere manier 
georganiseerd. Het aantal parkeerplaatsen wijzigt niet. Daarnaast voorzien we de 
aanplanting van grote, streekeigen bomen. Tijdens de werken geldt een 
parkeerverbod aan weerszijden van de Brusselsesteenweg. Afhankelijk van de 
voortgang van de werken kunnen parkeerzones gedeeltelijk worden vrijgegeven.  
 
Opgelet: deze werken zijn erg weersgevoelig. De planning kan dus nog wijzigen. 
 

(Lees verder op de achterzijde) 

DATUM 
23 DECEMBER 2020 

 

BETREFT 

HERINRICHTING DORPSKERN 
JEZUS-EIK 
 

Langverwachte herinrichting dorpskern Jezus-Eik start maandag 4 januari 



 

 

 
Meer info over de toekomstige ingrepen en het verdere verloop van de werken lees 
je op onze webpagina. Zie link hieronder. 
 
Blijf op de hoogte 
Meer informatie over het project en de fasering leest u op 
www.werkenaandering.be/nl/dorpsplein-jezus-eik.  
 
 
Schrijf u op deze pagina zeker in op de digitale nieuwsbrief zodat u alle belangrijke 
info steeds rechtstreeks in uw mailbox ontvangt. 
 
Alvast bedankt voor uw begrip voor de werken en meteen ook al de beste wensen 
voor het nieuwe jaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Jelle Vercauteren 
Technisch projectleider 
R0_oost@werkenaandering.be  
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