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Beste bewoner
In november vorig jaar ontving u een brief over de werken in uw straat. De werken zitten op
schema. Intussen is Eandis de huisaansluitingen aan de kant van de even nummers aan het
afwerken en heeft de gemeente de riolen aan de kant van de oneven nummers vernieuwd.

Welke werken moeten nog gebeuren?

Begin maart start Eandis aan de kant van de oneven nummers.
Daarna start de gemeente met de laatste fase:
- vernieuwen van de kleine rioolbuis aan de kant van de even nummers.
Belangrijk: als er ter hoogte van uw woning gewerkt wordt en de afvoerbuis van uw woning is
afgekoppeld van de riolering vragen we zo weinig mogelijk de wasmachine, vaatwas, toilet,
bad, douche, … te gebruiken. Het afvalwater (ook dat van het toilet) kan dan immers niet
afgevoerd worden, maar zal buiten voor uw woning op straat lopen.
- aanleg van nieuwe voetpaden aan beide kanten van de weg
- aanleg van nieuwe parkeerstrook aan kant van de even nummers
- herstel van de slechte betonvakken in de rijweg. Dit gebeurt door een externe aannemer. De
timing is nog niet gekend, vermoedelijk voor of na het zomerbouwverlof.
- veiliger maken van de oversteekplaats ter hoogte van de Hogedreef/toegangsweg naar De
Valkaart en de aanleg van een snelheidsremmer.

Veiliger maken van de oversteekplaats
Doel: de zichtbaarheid van de oversteekplaats verbeteren. Dit is belangrijk voor de fietsers en
voetgangers die willen oversteken en voor de automobilisten.
Dit willen we doen met volgende 3 ingrepen:

1. Eandis zal de betonpaal
slopen.
De gemeente zal de
bestaande beplanting
snoeien en er aandacht
voor hebben dat de
beplanting laag blijft
in functie van de
zichtbaarheid.
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2. In de zone waarop
niet geparkeerd mag
worden, staan regelmatig auto’s. Omdat
die de zichtbaarheid
belemmeren voor wie
van de Hogedreef komt,
wordt het bestaande
plantvak doorgetrokken.
(zone in rood).

3. Eandis neemt beide
betonpalen weg.
Er komt een nieuwe
paal in de zijstraat.

Snelheidsremmer

Op vraag van bewoners
heeft de gemeente onderzocht
welke maatregelen haalbaar zijn
om de snelheid in de Stationsstraat
te verlagen.
Het voorstel is om een snelheidsremmer
aan te leggen ter hoogte van
de ingang naar ’t Valkennest.
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Zoals u op het plannetje ziet, moet het verkeer richting centrum voorrang geven aan het verkeer
dat wegrijdt van het centrum. Ter hoogte van de verkeersremmer is er voor de fietsers, die naar
het centrum rijden, een fietspad (zie rode strook). De gele strook is een fietssuggestiestrook, zoals
er ook zijn in de Kortrijksestraat en Brugsestraat in het centrum.
In de verkeersremmer komt lage beplanting (geen boom).
ingang ‘t Valkennest
verkeersremmer

Waarom daar?
 We weten dat de parkeerdruk in de straat vrij hoog is. Daarom vonden we het belangrijk dat
er geen parkeerplaatsen verdwijnen. Op die locatie gaan geen parkeerplaatsen verloren.
 Op die plaats vormt de remmer geen belemmering voor het in- en uitrijden van garages.
 Er is daar ruimte om een lichte boog in het voetpad te maken zodat er een fietspad kan
aangelegd worden (rood).
Hebt u vragen? Bemerkingen?
- 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.
U vindt deze brief ook op www.oostkamp.be/openbare_werken (scroll naar Stationsstraat).
We maken graag van de gelegenheid gebruik om u te danken voor het begrip dat u tot nu toe
hebt opgebracht voor de hinder tijdens de werken.
Met vriendelijke groeten

Jan Compernol
gemeentesecretaris
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burgemeester

