stad brugge communicatiedienst

Aan de bewoners van de Abdijbekestraat /HoogBrabantlaan / Azalealaan
en omgeving
8200

uw kenmerk

ons kenmerk
comm/ms/BB09/149 (870)

Geachte mevrouw
Geachte heer

BRUGGE

bijlagen

verz.nr.

datum
11 mei 2009

VERKEERSPROBLEMEN ?
 050 44 88 65

In het najaar (vermoedelijk november) staat de heraanleg van de voetpaden in de
Abdijbekestraat, een deel van de Hoog-Brabantlaan en de Azalealaan op het programma
van uit te voeren wegeniswerken.
In een voorbereidende fase worden er werken uitgevoerd aan de nutsleidingen. Eandis gaf
daartoe opdracht aan de firma Lamote uit Brugge.
Onder normale (weers)omstandigheden starten de werken op maandag 25 mei. Het
einde is voorzien rond 3 juli.
In de Abdijbekestraat wordt er kant per kant gewerkt.
Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor de fietsers, vanaf de Azalealaan
tot aan de Hoog-Brabantlaan. De toegelaten rijrichting is komende van de Barrièrestraat
en rijdend naar het doodlopende einde van de Abdijbekestraat.
Wie uit de andere rijrichting komt moet omrijden via de Ontmijnerslaan of via de HoogBrabantlaan en de Azalealaan.
Er wordt parkeerverbod ingevoerd ter hoogte van de werken.
In de Hoog-Brabantlaan wordt er gewerkt tussen de Abdijbekestraat en de Azalealaan.
Het verkeer verloopt er normaal. Er worden ook hier parkeermaatregelen genomen.
Op een bepaald moment – nu nog niet te bepalen en afhankelijk van de vordering van de
werken - wordt de Hoog-Brabantlaan ter hoogte van de Abdijbekestraat (komende van de
Ontmijnerslaan) onderbroken voor de doorsteek van de nutsleidingen. Dit zal maximum
enkele dagen duren. Op dat moment wordt er een omleiding voorzien via de
Ontmijnerslaan naar de Abdijbekestraat en zo naar de Azalealaan. De nodige signalisatie
zal aangebracht worden.
De werken aan de nutsleidingen in de Azalealaan worden pas nà het bouwverlof
uitgevoerd maar uiteraard wel vóór de eigenlijke wegeniswerken die in het najaar gepland
zijn.
Garages niet bereikbaar
Waar de aannemer werkt is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbruikbaar worden.
Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

De Lijn - Stadslijn 25 : Brugge – Olympia
Rijrichting Station - Olympia
Normale reisweg tot aan de halte Hoog-Brabant  verder rechtdoor naar de HoogBrabantlaan  2de rechtsaf Azalealaan  linksaf Abdijbekestraat  terug
aansluiting op de normale reisweg.
De bushalte Azalea wordt verplaatst in de Azalealaan.
Rijrichting Olympia – Station
Normale reisweg
Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn : tel. 059 56 54 60
Uitvoeringsdata kunnen wijzigen
Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden
niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te
natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.
U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?
Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Oostmeers 17,
8000 Brugge (telefoon 050 44 85 50).
Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met Eandis – dienst
studies en aanleg - dossieradministratie (tel. 078 35 35 34)
Op www.bruggebereikbaar.be vindt u informatie over de meeste wegwerkzaamheden op
Brugs grondgebied.
Inkomenscompensatievergoeding en andere minder-hinder-maatregelen
Handelaars die door de wegwerkzaamheden hun zaak minstens 14 dagen moeten sluiten,
kunnen onder bepaalde voorwaarden een 'inkomenscompensatievergoeding' krijgen. Zij
kunnen met een 'hinderattest' de aanvraagprocedure daarvoor starten bij het
Participatiefonds. De hinderattesten en informatie over alle andere
compensatiemaatregelen kan u krijgen bij de heer Nicolas Bogaert, dienst lokale economie
en eigendommen (tel. 050 44 80 20).
Beschikt u over internet ? Op www.brugge.be/hinder vindt u alle informatie over de diverse
compensatiemaatregelen. Ook het hinderattest kan u daar online aanvragen.
Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?
Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de
dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge (tel.
050 44 88 65, fax 050 44 88 69, e-mail verkeersbelemmeringen.politie@brugge.be).
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