Fase 4 – werken gemeente
Wat gebeurt waar?
1. Vernieuwen van de kleine rioolbuis aan de kant van de even nummers.
2. Aanleg van nieuwe voetpaden aan beide kanten van de weg.
3. Aanleg van nieuwe parkeerstrook aan kant van even nummers.
4. Herstel van de slechte betonvakken in de rijweg.
5. Veiliger maken van de oversteekplaats ter hoogte van de Hogedreef/
toegangsweg naar De Valkaart en aanleg van een snelheidsremmer.
Die werken worden door de dienst Wegen van de gemeente uitgevoerd,
met uitzondering van het herstel van de rijweg. Dit wordt door een aannemer
gedaan.
Omdat de werken nog ver af zijn, krijgt u later meer informatie.

Vragen?
Over de werken van Eandis:
- Bel naar 078 35 35 34
- Mail naar CAE583@eandis.be
Over de werken van de gemeente:
- Bel naar Eve Dezutter op het nummer 050 819 880
- Mail naar openbarewerken@oostkamp.be
- Kom naar loket 4 in OostCampus. Openingsuren: maandag tot vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur.

Werken in de Stationsstraat

moderniseren van de nutsvoorzieningen
aanleg nieuwe voetpaden
verhogen van de verkeersveiligheid

Beste bewoner
Op maandag 23 november starten werken in de Stationsstraat. De werken
lopen van aan de Guido Gezellestraat tot aan de oversteekplaats ter hoogte
van de Hogedreef/toegangsweg naar De Valkaart.
Eandis zal de nutsleidingen moderniseren (bovengrondse draden ondergronds brengen, openbare verlichting vernieuwen met LED-lampen en
aanpassen van de aardgasleiding). De werken worden uitgevoerd door
NV Van Hecke.
De gemeente heeft op die werken gewacht om de voetpaden te
vernieuwen en de kleine rioolbuizen te herstellen. We maken van de
gelegenheid gebruik om de slechte betonvakken in de rijweg te herstellen,
de oversteekplaats ter hoogte van de Hogedreef veiliger te maken en een
snelheidsremmer aan te leggen.
De werken gebeuren in fasen. Fase 1 start op maandag 23 november.
De startdata van de tweede en de daaropvolgende fasen kunnen we nog
niet meedelen omdat wegenwerken afhangen van de weersomstandigheden. Bij goed weer sluiten de fasen aan op elkaar.

Blijf op de hoogte

In deze brief leest u wat er zal gebeuren en wat de gevolgen tijdens de
werken zullen zijn.

- Aanvullende informatie en wijzigingen vermelden wij op de website:
www.oostkamp.be/openbare_werken onder Stationsstraat.

We hopen alvast dat de werken vlot verlopen. Samen met u zien we uit naar
een mooiere straat, met een hogere verkeersveiligheid.

- Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief. Heel eenvoudig: ga naar
www.oostkamp.be, onderaan vindt u “volg ons”, klik op het envelopje en
schrijf u in. Er is wekelijks een nieuwsbrief met weetjes over de gemeente.

Met vriendelijke groeten

Jan Compernol
gemeentesecretaris

Luc Vanparys
burgemeester

-

Fase 1
werken Eandis – vanaf 23 november – kant even huisnummers

Fase 2
werken gemeente – kant oneven huisnummers

Wat
- Ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en aansluiten op de
elektriciteitscabine in de Guido Gezellestraat.
- Vernieuwen van de aardgasleiding.
Nadien wordt de parkeerstrook voorlopig hersteld met stabilisé.

Wat
In de Stationsstraat liggen 3 rioolbuizen: een hoofdriool waar 2 kleine
rioolbuizen op aansluiten. De kleine rioolbuizen liggen aan beide kanten van
de weg onder het voetpad. Deze zijn aan vervanging toe en worden
vernieuwd. Nadien wordt de voetpadzone tijdelijk hersteld met stabilisé.
De werken worden uitgevoerd door de gemeentelijke dienst Wegen.

! Wil u uw woning laten aansluiten op de aardgasleiding of wil u iets aan uw
nutsvoorzieningen wijzigen, dan is dit nu het ideale moment. De bewoners
van de woningen die nog niet op het aardgasnet zijn aangesloten, zullen via
de post een kaartje ontvangen waarin de mogelijkheid wordt geboden om
op het aardgasnet aan te sluiten.
Waar
De aannemer start aan de oversteekplaats ter hoogte van de Hogedreef/De
Valkaart aan de kant van de even huisnummers. De leidingen komen
ondergronds in de zone van de parkeerstrook en worden aangesloten op de
cabine in de Guido Gezellestraat.
Gevolgen tijdens de werken
- Parkeren: niet mogelijk in Stationsstraat (deel waar gewerkt wordt) en in de
Guido Gezellestraat tot aan de cabine. U parkeert buiten de werfzone. De
gemeente zal de vroegere site van Openbare Werken naast het postkantoor openstellen. Bewoners mogen daar hun wagen parkeren. Hiervoor
moet de nummerplaat doorgegeven worden aan Eve Dezutter (z.o.z.).
Het hekken wordt niet gesloten.
- Oprit/garage: niet bereikbaar als aannemer ter hoogte van uw woning aan
het werk is.
- Eenrichtingsverkeer: er wordt één rijstrook ingenomen dus is eenrichtingsverkeer tussen de Guido Gezellestraat en de oversteekplaats aan de
Hogedreef noodzakelijk. U rijdt in de richting van het rondpunt. Het verkeer
dat van de ring of van Moerbrugge komt, neemt de Guido Gezellestraat of
Kapellestraat. Fietsers nemen de Hogedreef.
- Opbreken rijweg: op bepaald ogenblik tijdens fase 1 en fase 3 zal de rijweg
ter hoogte van de Hogedreef en ter hoogte van de Guido Gezellestraat
opengebroken moeten worden (niet gelijktijdig). Dan is dit deel van de
Stationsstraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer (korte periode).
- Aansluitingswerken naar cabine: dan zal de Guido Gezellestraat niet
bereikbaar zijn van aan de Stationsstraat.
- Hogedreef afgesloten kant Stationsstraat: vanaf die dag zal de gemeente
de paaltjes in de Hogedreef wegnemen zodat de Hogedreef volledig
bereikbaar is van aan de Kapellestraat. De paaltjes aan de kant van de
Gruuthuselaan blijven staan.
- Ophaling (tuin)afval door IVBO: plaats uw tuinafval of afvalzakken aan de
kant van de oneven nummers.

Waar
Tijdens deze fase wordt aan de kant van de oneven huisnummers gewerkt.
De dienst Wegen begint ter hoogte van de Guido Gezellestraat en werkt
richting rondpunt.
Gevolgen tijdens de werken
- De werkzone zal kort gehouden worden. Daarom wordt met wisselend
verkeer gewerkt. Als evenwel bij de uitvoering blijkt dat om veiligheidsredenen toch eenrichtingsverkeer of parkeerverbod noodzakelijk is, zal dit
kenbaar gemaakt worden door middel van verkeersborden.
- Oprit/garage: niet bereikbaar als de dienst Wegen ter hoogte van uw
woning aan het werk is.
- Ophaling (tuin)afval door IVBO: plaats uw tuinafval of afvalzakken aan de
kant van de even nummers.

Fase 3
werken Eandis – kant oneven huisnummers
Wat
- Ondergronds brengen van het elektriciteits- en openbare verlichtingsnet en
aansluiten op de elektriciteitscabine in de Guido Gezellestraat.
- Vernieuwen van de aardgasleiding.
- Plaatsen van nieuwe openbare verlichting, uitgerust met LED-toestellen.
Waar
Aan de kant van de oneven huisnummers. De aannemer start aan de
oversteekplaats ter hoogte van de Hogedreef en werkt richting Guido
Gezellestraat. De leidingen komen ondergronds in de zone van het voetpad.
Nadien wordt de voetpadzone tijdelijk hersteld met stabilisé.
Gevolgen tijdens de werken
Dezelfde als tijdens fase 1, met uitzondering van ophaling (tuin)afval door
IVBO: plaats uw tuinafval of afvalzakken aan de kant van de even nummers.

