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Wegenwerken zorgen onvermijdelijke voor hinder bij bewoners en passanten. Een goede
communicatie kan wel helpen om deze hinder te beperken. Aan de hand van nieuwsbrieven,
het infoblad, Facebook en de website www.depinte.be 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 de hinder die u kan verwachten.
De vermelde planning is steeds afhankelijk van onvoorziene (weers)omstandigheden.
Hierdoor kan de uiteindelijke uitvoering anders verlopen.
Met vragen kan u terecht bij de dienst Grondzaken via grondzaken@depinte.be of telefonisch
via 09 280 80 20.

Weefstraat - Zwartegat
Aannemer Besix Infra is de riolering en fietspaden aan het aanleggen in de
Oudenaardseheerweg en de Lakenmeerstraat (Nazareth). Er wordt ondertussen ook
gewerkt aan het kruispunt van de Begoniastraat met de Weefstraat.
In de week van 23 april worden alle asfalteringswerken voorzien in de
Oudenaardseheerweg, Lakenmeerstraat, Kannestraat en Nederbosstraat. Ook de
fietspaden in de Weefstraat krijgen dan hun definitieve toplaag. Nadien werkt de aannemer
alles verder af.
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. Eind mei wordt de Oudenaardseheerweg
opengesteld.
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Langevelddreef
De laatste maand heeft de aannemer in de Langevelddreef de straatkolken en boordstenen
geplaatst. Aangezien ook de rotonde al uitgezet is, krijgt het toekomstige straatbeeld
duidelijk vorm. Infrabel is intussen enkele weken bezig met het herstellen van het voegwerk
van de spoorwegtunnel en werkt hier aan verder.
Op 4 en 5 april plaatst de aannemer de onderlaag asfalt in de Langevelddreef. In de week
van 23 april zal de aannemer het asfalt tussen de rotonde Polderbos en het verkeersplateau
aan de Kastanjestraat affrezen. Aansluitend wordt de volledige afstand voorzien van een
nieuwe toplaag in asfalt. Nadien volgt de afwerking en wordt de tunnel opengesteld eind
mei.
Er is geen doorgaand verkeer mogelijk door de Langevelddreef tot het einde van dewerken.
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. Inwoners worden gebrieft door
de aannemer over de definitieve data van de asfaltering.
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Opkuis fiets- en voetpaden
Langzaam maar zeker komt de lente in het land. Dit betekent dat er weer meer fietsers en
wandelaars de baan op zullen gaan. De groendienst heeft daarom afgelopen maand de
boorden afgekant en het groen opgekuist langs de fietspaden in de Klossestraat, Den Beer
en de Grote Steenweg. Ook het Vredespad werd onder handen genomen zodat dit weer
beter berijdbaar is voor fietsers. Nu het beter weer wordt, kan de ploeg Wegen ook opnieuw
de baan op om fiets- en voetpaden te herstellen.

Op de planning ...
•
•

De parkbosbruggen richting Gent zullen eind juni opengesteld worden voor het
publiek.
De werken aan de N60-E17 hebben een aantal maand vertraging opgelopen door de
natte winter. Deze hervatten in april met de aanleg van de afrit van Kortrijk naar de
N60.
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•

De fietssnelwegen F7 (Kortrijk - Gent) en F45 (Gent - Oudenaarde) werden afgelopen
week voorzien van bewegwijzering. Dit zowel aan de hand van logo's op de grond als
via signalisatie.

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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