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NIEUWSBRIEF OPENBARE WERKEN DE PINTE
Juli - augustus 2018

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. Het bouwverlof is gestart op 16 juli en duurt tot
5 augustus. Tot die datum zal er geen beweging te zien zijn op onze werven. Vanaf 6 augustus
starten de werken weer.
Met vragen kan u terecht bij de dienst Grondzaken via grondzaken@depinte.be of telefonisch
via 09 280 80 20.

Weefstraat - Zwartegat
De Weefstraat en Oudenaardseheerweg zijn terug open voor doorgaand verkeer. Alle
werkzaamheden die hinder voor het verkeer met zich meebrengen zijn uitgevoerd. De bussen
van De Lijn kunnen terug de normale route volgen naar het industriepark Eke.

Langevelddreef - Spoorweglaan
Begin juli werd de onderlaag asfalt van de rijbaan en de toplaag van de fietspaden in de
Spoorweglaan aangelegd. Voor het bouwverlof werden de rioleringsdeksels op hoogte gebracht
en de aansluiting met het Begoniapark afgewerkt met een grindgazon. In de tweede helft van
augustus is de toplaag asfalt, de belijning en de signalisatie voorzien. De Spoorweglaan kan
dan opengesteld worden voor alle verkeer vanaf begin september.
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Afrittencomplex E17- N60
Op 28 augustus start fase 1B (deel 1) van de werken aan het afrittencomplex E17-N60. Tijdens
het eerste deel van deze fase wordt de aansluiting naar de nieuwe afrit op de E17 aangelegd.
Deze werken worden uitgevoerd in de berm en op de pechstrook. Daarom zal het verkeer op
de E17 lokaal via drie versmalde rijstroken kunnen passeren. Er zal ook een snelheidsbeperking
gelden van 70 km/u op de E17. Alle op- en afritten blijven beschikbaar tijdens deze fase.
Aansluitend volgt fase 1B (deel 2) vanaf de tweede helft van september. Vanaf dan is er meer
hinder op de N60 aangezien er slechts één rijstrook richting Oudenaarde beschikbaar is.
Alle info en Plannen vindt u terug op de website van AWV.

Mobiliteitsplan
Op 25 juni 2018 heeft de gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan voor De Pinte
goedgekeurd. U kunt het nieuwe mobiliteitsplan hier downloaden. Een overzicht met de
belangrijkste maatregelen heeft u reeds via de post ontvangen (klik hier voor deze folder).
De dienst Grondzaken is momenteel de acties aan het voorbereiden. De eerste aanpassingen
zullen in de loop van het najaar uitgevoerd worden.
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Parkbosbruggen geopend
Op 29 juni 2018 zijn de twee Parkbosbruggen geopend. De twee fiets- en wandelbruggen zijn
aangelegd over de Ringvaart/R4 en de E40. Ze vormen een veilige fietsoversteek van De
Pintelaan naar de Leebeekstraat en dan naar de Rijvisschestraat. Binnenkort zullen er ook
nieuwe plannetjes van het Parkbos te krijgen zijn in het gemeentehuis.
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Op de planning ...
•
•
•

De verbouwingen van het gemeentehuis verlopen volgens plan. Het schrijnwerk in de
raadzaal wordt vernieuwd tussen half september en half oktober. In deze periode is het
niet mogelijk de raadzaal te gebruiken voor activiteiten.
Op de gemeenteraad van 25 juni 2018 werd goedkeuring gegeven voor de heraanleg
van de Keistraat, tussen de Rosdamstraat en de rotonde Baron de Gieylaan. De werken
worden uitgevoerd in de periode september - oktober.
Het voetpad in de Florastraat wordt heraangelegd in de week van 6 augustus.

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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