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Uw kenmerk: /  

Mijn kenmerk: TD/2020/865.1/581  

  

Bewoners Duinbergenstraat,  deel 

Pierre Sorellaan en Mariastraat  

Contact 
Dienst technisch bureau 
wegenwerken@koksijde.be  
siska.stockelynck@koksijde.be 
T. 058 53 34 35 
 
 

Betreft   

Heraanleg voetpaden Duinbergenstraat en 

Mariastraat, gedeelte parking Pierre 
Sorellaan  

 

 

 

 

2Koksijde, postdatum 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Op 1 februari 2021 start aannemer Debrabandere uit Veurne met de aanleg van de 

voetpaden in de Duinbergenstraat en heraanleg van het voetpad kant Zeelaan in de 

Mariastraat. In de Mariastraat verwijderen we de bomen uit het voetpad om dit te verbreden. 

In de Pierre Sorellaan verwijderen we de parkeerstroken kant zee om het voetpad te 

verbreden en ook van bomen te voorzien. 

 

Ze beginnen met het opbreken van de kasseistroken. Voor de garages zal er steenslag 

gelegd worden zodat de toegankelijkheid verzekerd blijft.   

In de week van 8 februari start de aanleg van nieuwe nutsleidingen.  

 

De weken erop werkt men verder aan het aanleggen van nutsleidingen en start men met het 

overkoppelen en dit duurt tot ongeveer eind februari 2021. 

 

Vanaf maart start dan het opbreken van het wegdek om de riolen droogwaterafwatering te 

vernieuwen en de regenwaterafvoerriolen aan te leggen. Vanaf dan is er geen toegang meer 

tot de garages. 

Het einde van de werken is voorzien juni 2021. 

 

Dit is voor u misschien het moment om uw nutsvoorzieningen te vernieuwen. U neemt 

hiervoor het best contact op met de betreffende nutsmaatschappij. 

 

Voor Fluvius : Infolijn - 078 35 35 34 (zonaal tarief)  maandag tot vrijdag: van 8u tot 20u 

        zaterdag: van 9u tot 13u 

   https://www.fluvius.be/nl/contact 

 

Voor Telenet : Klantenservice: 015 66 66 66 - 

https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/contacteer-telenet/ 

 

Voor IWVA : Telefoon: 058 53 38 33 – info@iwva.be 

 

Voor Proximus : Klantenservice: 0800 22 800 - 

https://www.proximus.be/support/nl/id_cr_contact/particulieren/support/contacteer-onze-

klantendienst.html 
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Huisvuilophaling  

Aangezien wegenwerken steeds hinder met zich meebrengen, verzoeken wij u vriendelijk om 

huisvuilzakken zoveel als mogelijk te verzamelen op de hoeken van de straat die goed 

bereikbaar zijn voor de ophaaldiensten.  

 

Aansluiting op de riolering 

Wie een nieuwe aansluiting wenst op de riolering of deze wenst te verbeteren of te 

optimaliseren, kan hiervoor een aanvraag indienen via de link op onze website :  

https://www.koksijde.be/rioolaansluitingen. 

 

- Indien uw woning nog niet zou aangesloten zijn, dan wensen wij er u op te wijzen 

dat de aansluiting op de riolering volgens de milieuwetgeving verplicht is. Teneinde 

de aansluiting kan voorzien worden op de voor u meest optimale plaats, verzoeken 

wij u op het terrein aan te geven waar u de aansluiting wenst. Dit kan best door 

plaatsen van een stok of staaf op uw grond, tegen de afsluiting met het openbaar 

domein, waarop de vermelding ‘rioolaansluiting’ vermeld wordt.  

 

De aannemer van de wegenwerken voorziet een aansluiting tot op de perceelsgrens, 

u dient zelf in te staan voor de aansluiting op privaat domein. Hierbij wensen wij u 

wel te wijzen op de verplichting om uw private installatie te laten keuren voordat u 

toestemming zal krijgen op het openbaar rioleringsnet aan te sluiten. Dit impliceert 

eveneens dat alle hemelwater dient afgekoppeld te worden. 

 

- Indien uw woning wel is aangesloten op de riolering, dient het hemelwater ook 

afgekoppeld te worden van het afvalwater en dient uw afvalwater apart aangeboden 

te worden tot op de perceelsgrens. Ook in dit geval dient uw aansluiting opnieuw 

gekeurd te worden. De aansluiting zal gebeuren op basis van de bestaande leiding 

afvalwater. Het hemelwater dient te worden hergebruikt/infiltreren op eigen domein. 

 

- Indien u vragen hebt omtrent de aansluiting van uw riolering of de afkoppeling van 

het hemelwater, kan u steeds contact opnemen met de dienst technisch bureau (zie 

contactgegevens onderaan) 

 

Nood aan meer nuttige info?   

- Info rond de werken, alsook de plannen,  kan u ook terugvinden op onze website via 

https://www.koksijde.be/werken-in-uitvoering 

- Bewoners die eigenaar/huurder zijn van een garage/parkeerplaatsen die niet 

toegankelijk is door wegenwerken kunnen een minder hinder kaart verkrijgen: zie 

https://www.koksijde.be/minder-hinderkaart-bij-wegenwerken. U dient zich hiervoor 

te richten tot de firma Rauwers, Koninklijke Baan 164 te Koksijde – 058 51 00 95 

koksijde@rauwers.be 

- Handelaars, die zich in deze werfzone bevinden, wensen wij ook reeds te wijzen op 

de mogelijkheden van de hinder- en sluitingspremie. Voor meer info zie 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie  

 

- Voor meer inlichtingen, vragen of verduidelijkingen kan u ons steeds contacteren via 

de dienst technisch bureau 

o via het emailadres wegenwerken@koksijde.be  

o telefonisch 058 53 34 35 

o na afspraak aan de balie van het technisch bureau 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Joeri STEKELORUM     Marc VANDEN BUSSCHE 

Algemeen directeur      Burgemeester 
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