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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.

Fietssnelwegen
Fietssnelwegen of fietsostrades brengen je vlot, veilig en comfortabel over langere afstand waar
je moet zijn. Vlaanderen telt 110 van die routes, samen goed voor een netwerk van 2 400
kilometer. Van de 110 routes zijn er nu al 61 in gebruik. In De Pinte komen de F7 (Kortrijk –
Deinze – Gent) en de F45 (Oudenaarde – Nazareth – Gent) samen in de Stationsstraat. Op de
gemeenteraad van 28 mei 2018 werd de omgevingsvergunning voor de aanleg van de
fietssnelweg tussen de Nijverheidsstraat en de Daningsdreef goedgekeurd. Deze bevindt zich
achter de woningen in de Van Eycklaan. De start van de werken is voorzien voor het najaar.
De provincies bouwen, behalve aan de infrastructuur, nu ook aan de identiteit van deze routes.
Op die manier kunnen ze herkend worden, zijn ze gemakkelijker bruikbaar en kunnen
pendelaars massaal voor de fiets kiezen!
Als je dit logo ziet, dan weet je dat je op een fietssnelweg - of fietsostrade bent. Of in de buurt
ervan. Het is meer dan louter signalisatie. Het logo geeft de fietssnelwegen een eigen identiteit.
Met uitgekiende bouwstenen in dezelfde huisstijl kunnen wegbeheerders aan de slag om
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fietssnelwegen heel herkenbaar te maken, met meer veiligheid en meer comfort. Zo kan de
fietser de route intuïtief volgen, begrijpen en gebruiken. Zoals een autosnelweg.

Langevelddreef
De spoorwegtunnel werd opgesteld op 18 mei. De tunnel is nu op het laagste punt 2,95 meter
hoog. Dit is dezelfde minimumhoogte als voor de werken. De signalisatie van de tunnel is echter
vastgelegd op 2,65 meter, gezien dit wettelijk 30 cm onder de werkelijke hoogte moet
gesignaleerd worden en dit nu rechtgezet werd. De tunnel is dus niet verlaagd.
De latten van de hoogtebegrenzers hangen op 2,95 meter, de kettingen eronder op 2,85 meter.
Bestuurders die de kettingen horen rammelen moeten dus oppassen en hun snelheid
aanpassen, bestuurders die de lat raken moeten rechtsomkeer maken. De tunnel dieper maken
was technisch niet haalbaar, gezien het om een betonnen koker onder de spoorwegen gaat.
Momenteel is aannemer Lievens bezig in de Spoorweglaan – Florastraat met het aanleggen
van de nieuwe riolering en wegstructuur. Vandaag worden daar al de boordstenen geplaatst.
Voor meer informatie over de omleiding voor voetgangers en fietsers tijdens deze fase van de
werken, klik hier.
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Weefstraat - Zwartegat
Aanstaande maandag, 4 juni, worden de asfalteringswerken ingepland in de Weefstraat tussen
de N60 en de Begoniastraat. Dit betreft zowel de onderlaag als toplaag in de rijweg als het
fietspad. Op 7 juni is de toplaag voor het fietspad in de Weefstraat ingepland. Binnenkort wordt
definitieve signalisatie en belijning over de hele projectzone aangebracht. De
Oudenaardseheerweg blijft onderbroken tot 13 juli 2018. Nadien wordt de weg weer
opengesteld voor het verkeer.

En verder ...
•
•
•
•

De parkbosbruggen zullen eind juni 2018 opengesteld worden voor fietsers en
wandelaars. De feestelijke ingebruikname is voorzien tijdens Parklife op 23 september.
Vanaf 18 juni zal de aannemer wegmarkeringen herschilderen op grondgebied De Pinte
en dit gedurende twee weken. De aannemer zal in deze periode ook een nacht werken
om de oversteekplaatsen te markeren zonder hinder voor het verkeer.
Op de gemeenteraad van 28 mei 2018 werd de omgevingsvergunning en het tracé van
de fietssnelweg F7 (Deinze – De Pinte – Gent) goedgekeurd. De werken aan dit
fietspad, tussen de Nijverheidsstraat en de Keistraat, zouden nog dit jaar beginnen
De eerste fase met hinder voor het verkeer aan het afrittencomplex E17 – N60 start na
het bouwverlof
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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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