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Mijn kenmerk: TD/2020/CBS20201019/581  

  

Aan alle handelaars - bewoners en 

tweede verblijvers van de Albert I-laan 

(tussen IJslandplein en Europaplein) en 

omgeving  

 

Contact 

Dienst technisch bureau 

technischbureau@koksijde.be 

T. 058 53 34 35 

 
 
 

Betreft   

werken doortocht Oostduinkerke-bad  

 

 

2Koksijde, postdatum 

 

Beste handelaar, bewoner, tweede verblijver,  

 

 

De Lijn plant binnenkort de dringende vernieuwing van het spoor in Oostduinkerke-bad en 

het Lokaal Bestuur Koksijde heeft besloten om deze gelegenheid, en de hinder die hiermee 

gepaard gaat, gebruik maken om ook enkele verfraaiingswerken uit te voeren aan het 

openbaar domein.   

 

De Lijn zal zorgen voor nieuwe sporen tussen het Ijslandplein en de Barkenstraat, nieuwe 

rolstoeltoegankelijke tramhaltes en gedeeltelijk voor een nieuw wegdek. Intussen 

heeft het Lokaal Bestuur Koksijde besloten om ook de voetpaden te vernieuwen, hier en 

daar de inrichting te optimaliseren en nieuw straatmeubilair te voorzien en wordt in 

samenwerking met Fluvius en de Vlaamse Overheid nieuwe openbare verlichting 

geplaatst. Hiervoor werd intussen een studiebureau aangesteld die met de nodige spoed de 

lastenboeken zal opmaken om zo vlug mogelijk te kunnen aanbesteden.  

 

De werken van De Lijn zullen van start gaan op 4 januari 2021 en afgerond worden tegen 

het begin van de zomervakantie (eind juni) . Eerst zal gestart worden met het noordspoor 

tot ongeveer eind februari, vervolgens komt het zuidspoor aan bod. Na de paasvakantie 

wordt, indien nodig, het zuidspoor verder afgewerkt en wordt alles verder afgewerkt met 

ondermeer betonverharding tussen de sporen. Tijdens de paasvakantie zelf zal niet gewerkt 

worden. De werken van de gemeente en Fluvius zullen eveneens starten rond de 

paasvakantie en we doen er alles ook klaar te zijn tegen de zomer  

 

Deze werken gaan helaas gepaard met de nodige hinder  

 

- Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk, de tram blijft wel rijden 

- Voetgangers en fietsers zullen wel doorgang hebben, afgeschermd van de zone van 

de werken met werfafsluitingen.  

- Leveranciers van de handelaars in deze zone dienen in samenspraak met de 

aannemers een laad- en loszone af te stemmen. 

In overleg met de opdrachtgever De Lijn, hun aannemer, de gemeente en de handelaars 
zal bekeken worden hoe toeleveringen kunnen georganiseerd worden.  
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Specifiek voor de voetgangers en tramgebruikers nog volgende bijkomende 

opmerkingen: 

o Het dwarsen van de sporen zal enkel kunnen gebeuren op door de 

aannemer aangegeven locaties  

o De tram zal gedurende de hele periode van de werken blijven rijden. 

De tram zal afwisselend op één spoor rijden in beide richtingen. De 

aannemer zal tijdelijke haltes voorzien gedurende deze periodes. 

Handelaars kunnen ook steeds beroep doen op een hinder- of sluitingspremie. Meer info 
en voorwaarden kan u vinden op deze website:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-
financiering/subsidiedatabank/hinderpremie-en-sluitingspremie-bij-hinder-openbare-werken  

Personen die eigenaar of huurder zijn van een garage of een privé-parkeerplaats 
binnen het werkgebied hebben recht op een minder hinder kaart. Deze kaart heeft recht op 
het parkeren van één voertuig per garage of parkeerplaats in de betalende zone. Deze kaart 
wordt aangevraagd bij parkeerbedrijf Rauwers, Koninklijke Baan 164, Koksijde. Alle info 
vindt u terug op de website: https://www.koksijde.be/minder-hinderkaart-bij-wegenwerken 

Aangezien deze werken steeds met de nodige hinder gepaard gaan, vragen wij graag uw 
medewerking om huisvuilzakken zoveel als mogelijk te verzamelen op plaatsen die goed 
bereikbaar zijn voor de ophaaldiensten (bv hoeken van straten)   

Omwille van de Covid19-pandemie kunnen wij helaas geen infovergadering organiseren en 

hopen wij u met dit schrijven alvast de nodige info te hebben verschaft. 

 

Indien toch nog niet alles duidelijk is, kan u steeds terecht bij volgende contactpersonen: 

• De Lijn: 
o Stijn Laureys, werftoezichter: stijnlaureys@gmail.com 
o Bart Vermeersch, projectleider aannemer spoorbouw: 

bart.vermeersch@taveirne.be  
• Koksijde: 

o Aan de balie bij de dienst openbare werken – 2de verdiep gemeentehuis 

(tijdens de openingsuren gemeentehuis) 

o Via mail wegenwerken@koksijde.be, of telefonisch 058 53 34 35  

o Via de gemeentelijke website https://www.koksijde.be/mobiliteit-en-

wegenwerken/wegenwerken  geven wij steeds de stand van zaken mee.   

o U kan u tevens op onze website inschrijven op de nieuwsbrief 

‘spoorwerken doortocht Oostduinkerke-bad’. Dan krijgt u telkens 

nieuwe info rechtstreeks in uw mailbox 

 

Wij begrijpen ten volle dat deze werken de nodige hinder met zich mee zullen brengen wat 

voor niemand aangenaam is. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

Joeri STEKELORUM     Marc VANDEN BUSSCHE 

Algemeen directeur      Burgemeester 
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