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Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
start half maart met de heraanleg van de E34

tussen Lille en Turnhout. Twee jaar geleden nam
AWV al het wegdek tussen Zoersel en Lille onder
handen. Nu is het de beurt aan een traject van ne-
gen kilometer vanaf Lille. “De voorbereidende
werken starten vanaf midden maart”, legt Jef
Schoenmaekers, woordvoerder bij AWV uit. “De
aannemer bereidt dan onder meer de tijdelijke

verkeersafwikkeling voor. Er worden dan tijde-
lijke wegsignalisaties geplaatst, doorsteken door
de middenberm gemaakt en tijdelijke pechhavens
aangelegd. Tijdens de voorbereidende fase rijdt
het verkeer in de richting van Nederland over
twee versmalde rijstroken, richting Antwerpen is
er geen hinder. Alle op- en afritten in de werfzone
blijven open, maar worden ingekort.”
De eigenlijke heraanleg start op 11 april en duurt

ongeveer drie maanden. De werken worden op-
gedeeld in drie fasen. De aannemer start in de
richting van Antwerpen (fase 1) en daarna in de
richting van Nederland (fase 2). Het aanbrengen
van de toplaag in de richting van Antwerpen ge-
beurt in een aparte fase aan het einde van de wer-
ken (fase 3). Tegen de start van de bouwvakantie,
half juli, moet alles achter de rug zijn. 

TIJDELIJKE AFRIT 
Op de E34 in de richting van Nederland komt ook
een tijdelijke afrit in de buurt van de feestzaal De
Kapelhoeve in Turnhout. “Tijdens de werkzaam-
heden krijgt het op- en afrittencomplex 24 in
Turnhout-Centrum extra verkeer te verwerken
omdat de complexen Turnhout-West (23) en
Beerse (22) gedeeltelijk afgesloten zijn”, vertelt
Jef Schoenmaekers. “De tijdelijke afrit wordt ge-
bruikt tijdens de tweede fase, van eind mei tot
midden juli, wanneer er gewerkt wordt in de rich-
ting van Nederland. Verkeer dat richting Turn-

hout moet of wil keren om de E34 richting Ant-
werpen te nemen, komt dan via de nieuwe afrit op
de Steenweg op Diest en de N19 uit. De bestaande
afrit van het complex Turnhout-Centrum richting
Nederland kan dan enkel nog gebruikt worden
voor verkeer richting Kasterlee omdat de linkse
afslagstrook naar de N19 afgesloten is.”

GEVAARLIJK KRUISPUNT
AWV garandeert ook de installatie van de ver-
keerslichten op het gevaarlijke kruispunt van de
Steenweg op Zevendonk en Tielendijk in het
Turnhoutse Zevendonk nog voor de tweede fase
aanbreekt. Het stadsbestuur van Turnhout is al ja-
ren vragende partij om het kruispunt te beveili-
gen. “Langs vier kanten op het kruispunt verschij-
nen verkeerslichten. Fietsers en voetgangers krij-
gen aparte oversteken”, reageert Marc Boogers
(Groen), schepen van Mobiliteit in Turnhout. Q

Info: www.wegenenverkeer.be/werkenE34

WOENSDAG 15 MAART:
START HERAANLEG AUTOSNELWEG

Vier maanden verkeershinder
TURNHOUT Q Weggebruikers
moeten vanaf deze week reke-
ning houden met ernstige ver-
keershinder op de E34 tussen
Lille en Turnhout. Dan starten
de voorbereidende werken
voor de heraanleg van de auto-
weg. Het vernieuwen van het
wegdek met asfalt duurt in to-
taal maar liefst vier maanden. 

“Fietsers en
voetgangers

krijgen aparte
oversteken.”

Het kruispunt van de Steenweg op Zevendonk en Tielendijk in Turnhout
krijgt tijdens de heraanleg van de E34 verkeerslichten. 

Inzet: Marc Boogers (Groen), schepen van Mobiliteit.
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BART VAN DEN LANGENBERGH

EERSTE FRUITWERKGROEP
IN DE KEMPEN
KASTERLEE Q De opstart van een
eerste fruitwerkgroep in de Kempen
staat in de steigers. Initiatiefnemers
zijn Geert Laenen en Marjan Denie
van het tuinaannemersbedrijf Hoe-
benschot Plant en Tuin in Lichtaart
(Kasterlee), in samenwerking met
Velt. Info: www.hoebenschot.be.

KUNST IN HET GEMEENTEHUIS
VOSSELAAR Q In maart en april kan je
in het gemeentehuis de vrolijke en
speelse kunstwerken van de inwo-
ners van het GielsBos en de Berken
komen bewonderen. Het thema
waar zij voor gekozen hebben is
BOS. De tentoonstelling is alle da-
gen gratis te bezoeken tijdens de
openingsuren van de bib en van het
gemeentehuis.

DRIE BOUWTEAMS AAN DE SLAG
BEERSE Q In december kwamen drie
bouwteams naar Beerse. Ze be-
zochten de locatie voor het nieuwe
dienstverleningscentrum, het huidi-
ge gemeentehuis en de bibliotheek.
De Firma’s Democo, Groep Van
Roey-Van Roey Vastgoed en Bouw-
team Willemen-Kumpen & THV AIM
zijn aan het ontwerpen en rekenen.
De gemeente ontvangt hun resultaat
op 31 maart.

NIEUWE ASFALTLAAG VOOR
PARKING GEMEENTEHUIS
MALLE Q De parking aan het ge-
meentehuis in Westmalle wordt
weldra voorzien van een nieuwe
asfaltlaag. De bestaande kasseien
aan de hondenweide en aan de kant
van het gemeentehuis worden uit-
gebroken. Op 17 maart wordt de
nieuwe asfaltlaag geplaatst. (elva)

NIEUWSSPROKKELS

TURNHOUT Q Het kinderkunstenfestival Stor-
mopkomst viert op zondag 19 maart van 10 u. tot
18 u. in De Warande in Turnhout zijn tiende en
laatste verjaardag. 
“Onze tiende verjaardag is de perfecte reden om
nog een laatste keer alles uit de kast te halen. Hoe-
wel we vanaf dit jaar geen Vlaamse subsidies
meer krijgen, eindigen we in schoonheid met een
echte knaldag voor families”, zegt Sarah Rom-
bouts, festivalleidster van Stormopkomst. “Er
zijn doorlopend activiteiten zodat iedereen heel
gemakkelijk van verschillende dingen kan proe-
ven.” Met deze feesteditie blikt Stormopkomst

terug op de voorbije tien jaar door kunstenaars uit
te nodigen met wie we een band werd opge-
bouwd. Het gaat om kunstenaars zoals Guy Van-
dromme, Naomi Kerkhove, Hans Beckers, Els
Viaene, Post uit Hessdalen, Katrien Oosterlinck
en Sara Dandois. Kinderen en hun ouders kunnen
mee feesten met Party, een tafelconcert geven
met de meest alledaagse voorwerpen of samen
met Eef Cornelissen filosoferen over vragen zo-
als Hoe groot is het laatste getal? Stormopkomst
werkt dit jaar met een dagpas. Kinderen tot twee
jaar mogen gratis binnen. Q (bavl)
Info: www.stormopkomst.beKinderen kunnen tijdens Filozoo samen belangrijke vragen stellen.

Stormopkomst knalt nog 
één keer in De Warande
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Mediargus 

zaterdag 
18 maart
Gemeentehal 
Vosselaar

Kassa 
5 euro
geen VVK

20.00 - 01.00 uur

VJ Chris Barrow
The Milkmen Sixties Tribute Band

Info? Gemeentelijk Feestcomité - tel. 014 60 08 28 - e-mail: may.lavrijssen@vosselaar.be

DB347042B7

BAMBOO INN ALL-INCLUSIEF BUFFET
VOOR JONG EN OUD

2 UUR ONBEPERKT ETEN EN DRINKEN
Maandag, woensdag en donderdag

65+  € 20,60 | Volwassenen € 21,60 | Kinderen 5-11 jr €13,00

Vrijdag, zaterdag en zondag
65+  € 24,60 | Volwassenen € 26,60

Kinderen 5-11 jr €15,50
Kijk ook naar onze afhaalactie op onze website

www.bamboo-inn.nl

Oude Provincialeweg 23 - 5527 BM Hapert
Reserveren: Tel 0031 - 497 384 419

OPENINGSTIJDEN:
Restaurant en afhaal: Ma, woe & do 11.30 - 22 u 

Vrij, zat, zon- & feestdagen 11.30 -22.30 u
All in Buffet: Dagelijks vanaf 17.00u

Dinsdag gesloten uitgzonderd feestdagen

Oosterse specialiteiten
restaurant
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www.comfortlift.be |  sales@comfortlift.be

VRIJBLIJVENDE OFFERTE / BEZOEK

BEZOEK ONZE SHOWROOMS TE 
WAREGEM, WEMMEL & BATTICE

VOOR ELKE TRAP 
EEN OPLOSSING

Bel gratis !

S E R V I C E
24/24 - 7/7

0800 20 950

Comfortlift Orona is een onderdeel van Liften Coopman NV | Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

MEER DAN 

50 JAAR

ERVARING

DB359452C7

Schutting plaatsen

Terras aanleggen

Gazon aanleggen

Kijk op hornbach.nl  voor al jouw tuinprojecten!

Voorjaar
Start nu je 

projecten 
voor het

Best Zandstraat 15
Breda Konijnenberg 33
Geleen Einighauserweg 101
Tilburg Hestiastraat 1

Kom langs bij jouw dichtsbijzijnde HORNBACH-
vestiging, nét over de grens in Nederland:

Antwerpen

Hasselt

Meer informatie vind je op hornbach.nl 
DB359589C7

Mediargus 


