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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.

Gemeentehuis
De dienst Burgerzaken is sinds 23 april operationeel in de vleugel van de trappenhal naar de
raadzaal. De dienst is enkel bereikbaar via de ingang Baron de Gieylaan (onder de luifel).
Vanaf 2 mei starten de aannemers met de werken.

Langevelddreef
De werken in de Langevelddreef verlopen volgens planning en naderen het einde van fase
1. De komende weken zal de toplaag asfalt van de nieuwe weg geplaatst worden.
Bovendien wordt de huidige laag asfalt van de spoorwegtunnel tot en met de rotonde in de
Groenstraat vernieuwd.
Op 2 mei wordt de rotonde in de Groenstraat afgesloten voor alle verkeer. Op die dag zal de
aannemer de huidige toplaag affrezen. Op vrijdag 4 mei wordt de nieuwe toplaag geplaatst
van de rotonde tot aan de spoorwegtunnel. Zaterdag 5 mei wordt de rotonde ‘s ochtends
weer opengesteld voor verkeer. Op 7, 8 en 9 mei wordt de nieuwe toplaag in de
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Langevelddreef geplaatst van de spoorwegtunnel tot aan het verkeersplateau van de
Kastanjestraat.
De aannemer maakt van de gelegenheid gebruik om kleine herstellingswerken te doen aan
de buitenkant van de tunnel. Hiervoor zal de Groenstraat tussen de tunnelingang en de
Stationsstraat volledig afgesloten worden van 2 mei tot en met 9 mei. Vanaf 2 mei wordt er
bijgevolg een omleiding voorzien naar het station via Aan de Bocht. Het eenrichtingsverkeer
langs de tunnel in Aan de Bocht zal omgedraaid worden van richting, zodat de beweging
naar het station mogelijk is. Op 3 en 4 mei zal de rotonde Groenstraat afgesloten worden en
kan men via de Pintestraat – Bommelstraat – Polderbos richting het station rijden (zie kaart).
Na de aanleg van de toplagen wordt de nieuwe signalisatie en belijning geplaatst.
Vervolgens werkt de aannemer alle groenzones af en worden de nieuwe hoogtebegrenzers
voor de tunnel geplaatst. Op 18 mei om 17.30 uur wordt de nieuwe wegenis ingehuldigd en
nadien opengezet voor het verkeer.
Vanaf 7 mei start de aannemer met de werken aan het kruispunt Berkenlaan –
Spoorweglaan. Dit betekent dat de Florastraat een doodlopende straat wordt: er is
geen doorgang mogelijk van de Florastraat naar de Langevelddreef (noch van de
Langevelddreef naar de Florastraat). Voetgangers en fietsers hebben wel doorgang via
verkaveling Begoniapark. Autoverkeer uit de wijken ten noorden van het station wordt
omgeleid via Keistraat – Bommelstraat of Keistraat – Baron de Gieylaan naar het centrum.
Verkeer naar het station volgt de omleiding Keistraat – Baron de Gieylaan – Florastraat en
dient daar te draaien.
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E 17 - N60
De werken aan het op- en afrittencomplex van de E17 naar de N60 (De Pinte) liggen al
enige tijd stil. Deze winter hebben we uitzonderlijk veel regenval gehad. De grond kon dit
niet meer slikken, en het overtollige water kon niet voldoende worden afgevoerd. In
combinatie met de hoge grondwaterstand en de specifieke eigenschappen van de grond ter
plaatse resulteerde dit in een te natte, en daardoor onwerkbare, ondergrond.
Om de grond weer toegankelijk te maken voor zwaar materieel is de aannemer daarom
deze week gestart met de bemaling van de site. Dit betekent concreet dat het water wordt
opgepompt en afgevoerd. We hopen dat dankzij deze bemaling de eigenlijke werken
opnieuw kunnen hervat worden in de loop van de maand mei. De aannemer zal dan
beginnen met de aanleg van de nieuwe afrit komende uit de richting Kortrijk, zonder hinder
voor het verkeer.
Inmiddels is de aangepaste voorlopige planning (streefdata) gekend:
- einde werken fase 1A: juni-juli 2018
- werken fase 1B: zomer 2018 – na het bouwverlof
- werken fase 2: najaar 2018
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- werken fase 3: voorjaar 2019
- werken fase 4: zomer 2019
Dit betekent dat de fase 1B, de eerste fase met impact voor het verkeer op de N60 en
de E17, zal verschuiven tot na het bouwverlof.

Stand van zaken werken in uitvoering
•

Parkbosbruggen

De opening van de parkbosbruggen is voorzien op 24 juni 2018 (Dag van het Park).

•

Werken Weefstraat - Zwartegat

Er zal opnieuw doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Oudenaardse Heirweg (Eke - Nazareth)
tegen eind juni 2018.
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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