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Bij deze willen we u graag inlichten over de werken ter hoogte van de Smisstraat en meer  
inzicht bieden in de omleidingstrajecten. Dat zijn er drie. U kan deze terug vinden op het plan 
hieronder. De uitleg volgt aan de achterzijde van deze brief. 
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Omleidingstrajecten 

 - OMLEIDING 1: 

 - OMLEIDING 2: 

 - OMLEIDING 3: 

Wegenwerken door aanleg riolering 

 - Gedeelte met grote werken 

 - Onverhard gedeelte  
(in verdere fase van de werken,  
in afwachting van asfalt)



Meer info? Dienst Mobiliteit - tel. 012 44 03 31 - mobiliteit@riemst.be. 
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De werken aan de Smisstraat bevinden zich momenteel in twee verschillende fases (de oranje 
kleur en de rode kleur). De oranje kleur duidt het stuk aan dat reeds de grote werken achter de 
rug heeft, maar nog onverhard is. Het gedeelte is overdekt met kiezeltjes, waardoor het mogelijk 
is om met uw voertuig de huizen daar te bereiken. Houd wel in het achterhoofd dat er wat stof 
bij komt kijken. De rode kleur duidt het stuk aan waar nog grote werken aan de gang zijn, wat 
betekent dat het niet met uw voertuig toegankelijk is. Te voet kan, maar wees steeds voorzichtig. 

Omwille van de werken, worden er drie omleidingstrajecten voorzien: 
1. voor inwoners/bezoekers van de Bijsstraat en Erhemstraat

• Aldenbergweg - Bonderstraat - Bijsstraat 
2. voor doorgaand verkeer komende van Lafelt

• ruilverkavelingsweg 12 - Bilzersteenweg - Molenweg - Sint-Albanusstraat
3. voor doorgaand verkeer komende van Hees richting Lafelt

• Sint-Albanusstraat - Molenweg - Bilzersteenweg - ruilverkavelingsweg 15

Op de ruilverkavelingswegen die dienst doen als omleidingsweg is er een tijdelijk enkelrichtings-
verkeer ingesteld. Alle overige straten zijn normaal bereikbaar. 

Het einde van de werken wordt voorzien voor het einde van de maand oktober. 
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