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NIEUWSBRIEF OPENBARE WERKEN DE PINTE

Eerste nieuwsbrief Openbare werken - Februari 2018
Wegeniswerken uitvoeren zorgt onvermijdelijke voor hinder bij de bewoners en passanten.
Een goede communicatie kan helpen om deze hinder en de bijhorende frustratie te beperken.
Daarom start de dienst Grondzaken vanaf nu met de maandelijkse nieuwsbrief Openbare
werken, waarin alle informatie en de stand van zaken van de werken in De Pinte toegelicht
worden. De nieuwsbrief wordt eenmalig verstuurd naar alle e-mailadressen in ons bestand.
Indien u deze nieuwsbrief wilt blijven volgen, kan u zich inschrijven via
www.depinte.be/nieuwsbrieven.
Aan de hand van nieuwsbrieven, het INFOblad, Facebook en de website proberen we u te
informeren over alle werken op het grondgebied van De Pinte. Op die manier bent u op de
hoogte van de stand van zaken en welke hinder u kan verwachten. De vermelde planning is
steeds afhankelijk van onvoorziene (weers)omstandigheden. Hierdoor kan de uiteindelijke
uitvoering anders verlopen.
Indien u vragen hebt kan u terecht bij de dienst Grondzaken via grondzaken@depinte.be of
tel. 09 280 80 26.

Weefstraat - Zwartegat
Stand van zaken
Na het bouwverlof is aannemer Besix Infra begonnen met de aanleg van riolering in de
Kannestraat. In de week van 22 januari werden de kantstroken en betonverharding van de
wegenis geplaatst. Ondertussen werd ook het kruispunt Bosstraat – Nederbosstraat
afgewerkt. Dit wordt opengesteld op maandag 5 februari voor plaatselijk verkeer.
Planning
Op 30 januari is de aannemer gestart met fase vier, de heraanleg van de Oudenaardseheerweg
en Lakenmeerstraat. Hiervoor wordt de Oudenaardseheerweg afgesloten van de Deurlestraat
tot en met de Lakenmeerstraat. Deze werken duren tot eind mei 2018.
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In de week van 12 februari wordt het kruispunt van de Bosstraat – Kannestraat gebetonneerd.
Aansluitend wordt er asfalt in de Kannestraat aangelegd.
De openbare verlichting in de Weefstraat en Hauwenhauwstraat werd afgewerkt door
Eandis. In de week van 5 februari wordt de nieuwe openbare verlichting in de Bosstraat
geplaatst en nadien deze in de Kannestraat.
Hinder
Tijdens de werken aan de Oudenaardseheerweg is er een omleiding voorzien via de
Klapstraat – Kortrijkseheerweg – Bommelstraat – Pintestraat – Nieuwstraat en omgekeerd.
Plaatselijk verkeer kan via de Bosstraat rijden. De aannemer zet slechts één ploeg in per
straat, zodat de kraan en vrachtwagen plaats kunnen maken voor passerende buurtbewoners.

Langevelddreef
Stand van zaken
Op 10 januari is de aannemer opnieuw gestart met de werken in de Langevelddreef. Intussen
is de riolering afgewerkt tot aan de Florastraat en zijn de boordstenen van de tunnelingang
verlaagd. In de week van 29 januari werd de onderlaag asfalt van de rijbaan en de fietspaden
in de tunnel aangelegd.
Planning
In de week van 5 februari gaat de aannemer de boordstenen van het fietspad in de
Langevelddreef plaatsen, samen met de straatkolken van de wegenis. Half februari start
Infrabel met het opknappen van de muren in de spoorwegtunnel.
Hinder
Gedurende de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn door de Langevelddreef.
Handelaars blijven wel bereikbaar. Er wordt een omleiding voorzien via de Keistraat - Baron
de Gieylaan en via Polderbos - Bommelstraat. Vanuit de Langevelddreef worden fietsers en
voetgangers omgeleid via de Kastanjestraat - Vlierstraat - Hazelaarspad - Florastraat. In de
Florastraat - Spoorweglaan blijft doorgaand verkeer mogelijk.
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Afrittencomplex E17-N60
Stand van zaken
De laatste weken hadden de werken te kampen met heel wat regenweer. Hierdoor is de grond
veel te nat om de geplande grondwerken uit te voeren. Die zijn nodig om de nieuwe op- en
afrit van de E17 te bouwen (fase 1a) en de aansluitingen te maken met de E17 en de N60
(fase 1b). Eind januari werden de werken opnieuw gestart.
Planning
Fase 1b, de eerste fase met impact voor het verkeer op de N60 en op de E17, zal ten vroegste
eind april kunnen starten. Half februari worden de minderhindermaatregelen geëvalueerd en
zal beslist worden of deze voorlopig van kracht blijven.
Meer informatie vindt u hier.
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Parkbosbruggen
Stand van zaken
De twee Parkbosbruggen, één over de E40 en één over de R4, liggen op hun plaats. De
afwerking is volop bezig. Zo heeft de aannemer in de nacht van 26 op 27 januari de leuning
van de brug over de E40 afgewerkt. De opening van de bruggen is voorzien op de Dag van
het Park 2018 (27 mei).
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In de pijpleiding ...
•
•

•

De nieuwe geluidschermen op de E17, ter hoogte van Den Beer en Pont-Noord,
worden geplaatst in het voorjaar van 2018.
Op de gemeenteraad van 29 januari 2018 werden de grondinnames goedgekeurd voor
de heraanleg en verbreding van het stuk Keistraat tussen de Rosdamstraat en het rond
punt Den Duiver. Er zal een nieuwe weginfrastructuur en (door stad Gent in een
latere fase) een dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden.
Op de gemeenteraad van 29 januari 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst met
stad Gent goedgekeurd voor het opstarten van een studieopdracht voor de aanleg van
een fietspad in de Krekelstraat.

Vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze nieuwsbrief?
U kunt altijd terecht bij Isabel Coppens, communicatieambtenaar,
e-mail: communicatie@depinte.be, tel. 09 280 80 89.
Om uit te schrijven of om uw voorkeuren aan te passen, klik hier
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