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Wegenwerken uitvoeren zorgt onvermijdelijke voor hinder bij bewoners en passanten. Een
goede communicatie kan helpen om deze hinder en de bijhorende ongemakken te beperken.
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 deze altijd stellen aan de dienst Grondzaken via
grondzaken@depinte.be of tel. 09 280 80 26.

Weefstraat - Zwartegat
Stand van zaken
Het kruispunt Bosstraat - Kannestraat is afgewerkt en staat open voor plaatselijk verkeer. De
aannemer is riolering aan het plaatsen in de Oudenaardseheerweg (grondgebied Nazareth).
Hierdoor zal deze straat afgesloten zijn voor doorgaand verkeer tot eind april. Gedurende
deze werken zijn de Zagmanstraat en Vossenholstraat in Nazareth eenrichtingsstraten.
Deze week start de aannemer met de heraanleg van het kruispunt Weefstraat - Begoniastraat,
vermoedelijk tot eind mei. Vanaf de Weefstraat kan je niet naar de N60. Ook het kruispunt
Rozenstraat - Begoniastraat wordt vanaf deze week onderbroken en heraangelegd. Deze
werken zouden duren tot eind maart.
Hinder
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Tijdens de werken aan de Oudenaardseheerweg (Nazareth) is er een omleiding voorzien
via de Klapstraat - Kortrijkseheerweg - Bommelstraat- Pintestraat - Nieuwstraat en
omgekeerd. Plaatselijk verkeer kan via de Bosstraat rijden.

Langevelddreef
Stand van zaken
Infrabel is bezig met het herstel van de tunnelmuren. Ondertussen heeft de aannemer de
rotonde en kantstroken uitgezet. Zodra het beter weer wordt, worden de kantstroken in de
Langevelddreef gegoten.
Hinder
Er is geen doorgaand verkeer mogelijk 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 minder-hindermaatregelen die van kracht gingen op 12 januari 2018 werden recent
geëvalueerd in overleg met alle betrokken diensten (AWV, gemeente De Pinte, gemeente
Nazareth, politie, De Lijn …). Deze evaluatie gebeurde op basis van vaststellingen ter
plaatse maar ook op basis van de vele meldingen van omwonenden en weggebruikers.
Ondanks dat de permanente knip ter hoogte van de rotonde Bonaparte een positief effect
heeft op de doorstroming van het verkeer op de N60 en het sluipverkeer op lokale wegen,
bewees deze voornamelijk zijn nut tijdens de spitsuren. Daarom wordt de permanente knip
vervangen door een periodiek ingesteld systeem van toeritdosering met als doel het
sluipverkeer (enkel gemotoriseerd verkeer) maximaal te weren in de periodes dat deze het
meest wordt waargenomen. Dit is tijdens de ochtendspits (7.30 tot 9 uur) aan de kant Ekecentrum en in de avondspits (16.30 tot 18 uur) aan de kant Eke-Landuit.
Ook het 1-richtingsverkeer in het laatste stuk van de N60c (Grote Steenweg) werd vrijdag 3
maart aangepast. Hier zal het verkeer opnieuw in twee richtingen worden toegelaten van op
het kruispunt met Den Beer. Er is echter geen doorgang meer mogelijk van de Grote
Steenweg naar de N60. Dit verkeer zal omgeleid worden via het kruispunt Den Beer.
Alle andere maatregelen blijven voorlopig gehandhaafd. Zodra het weer beter wordt, werkt
de aannemer verder aan fase 1a, de aanleg van de afrit van de E17 komende van Kortrijk.
Meer informatie vindt u hier.

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.
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In de pijpleiding...
•

•

De nieuwe geluidsschermen op de E17, ter hoogte van Den Beer en Pont-Noord,
hebben bij AWV een vertraging opgelopen. Deze zullen in het voorjaar van 2018
aanbesteed worden en in het najaar geplaatst worden.
De grondinnames in de Keistraat, voor de heraanleg van de wegenis tussen de
Rosdamstraat en de rotonde Baron de Gieylaan, zijn momenteel aan de gang.

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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