Aan de bewoners van de Poelstraat en de
wijk Kroonhove

Betreft: Wegenis- en rioleringswerken Poelstraat te Oostkamp
Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van de riolerings- en wegeniswerken in opdracht van Aquafin wensen we u het
volgende mede te delen:
Op woensdag 02/05/2018 starten de werken ter hoogte van het kruispunt Leliestraat-Poelstraat.
In de week van 14/05/2018 wordt ook gestart met de werken aan het kruispunt AzaleastraatLeliestraat-Poelstraat en de Poelstraat tot aan de Brugsestraat.
De werken in deze delen van de Poelstraat en aan de kruispunten zullen elkaar overlappen.

Afvalophaalpunten
Afvalophaalpunt na
aanleg onderlaag

- zie ommezijde -

Bereikbaarheid (zie ook plan):
➢ Het verkeer voor de wijk Kroonhove kan via de Boudewijnlaan of Rozenstraat en de
Jasmijnstraat.
In de week van 14/05/2018 wordt, afhankelijk van het weer, vanaf het kruispunt
Jasmijnstraat-Rozenstraat-Poelstraat tot voorbij het kruispunt Poelstraat-Irisstraat de
onderlaag gelegd waarna verkeer over dit gedeelte van de Poelstraat weer mogelijk is.
➢ Tijdens de werkuren, van 6u00 tot 17u00 is er een constante beweging van werfverkeer en
werkzaamheden op en naast de weg. Gelieve hiermee rekening te houden en uw voertuigen
tijdens de dag buiten de werfzone te plaatsen.
➢ Uw woning zal bereikbaar zijn buiten de werkuren, met uitzondering van het moment
wanneer we ter plaatse van uw oprit de riolering of verhardingen aanleggen.
Afvalophaling door IVBO (aangeduid met roze bolletjes op het plan):
➢ De ophaalpunten worden verplaatst naar het kruispunt Irisstraat-Poelstraat en PoelstraatLeliestraat, ter hoogte van de doodlopende zijstraat (zie plan).
➢ Er komen bijkomende ophaalpunten ter hoogte van de kruispunten Azaleastraat-Tulpenlaan
en Poelstraat-Brugsestraat.
Opbraak wegenis en aanleggen riolering volgen elkaar steeds op in voortschrijdende fasen. Deze
werken zijn arbeidsintensief en niet altijd even zichtbaar voor omwonenden, maar eens de
huisaansluitingen gerealiseerd zijn zal er gestart worden met de aanleg van de voet- en fietspaden.
Wij van onze zijde zullen de nodige inspanningen doen om de hinder tot een minimum te beperken.
Bij voorbaat dank voor uw bereidwillige medewerking en begrip bij eventuele ongemakken die u
kunt ondervinden.
Voor eventuele vragen kan U steeds terecht bij de dagelijks aanwezige werfleiding. (witte helm)
De werfleiding,
NV. Aswebo

