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 Aan alle handelaars - bewoners en 

tweede verblijvers van de Albert I-laan 

(tussen IJslandplein en Europaplein) en 

omgeving  

 

  

Mijn kenmerk: TD/2021 01 21/581  

  

 Contact 
Dienst technisch bureau 

technischbureau@koksijde.be 

T. 058 53 34 35 

 
 

Betreft   

Update wegenwerken doortocht 

Oostduinkerke-bad 
 

 

 

2Koksijde, postdatum 

 

Beste handelaar, bewoner, tweede verblijver,  

 

 

Naar aanleiding van de spoorwerken van de Lijn (vernieuwen tramsporen) zal Lokaal Bestuur 

Koksijde, alsook Aquafin, van de gelegenheid gebruik maken om de riolering te vernieuwen 

onder het kruispunt Albert I-laan/Leopold II-laan zodat er voor de komende tiental jaren 

geen werken meer hoeven te gebeuren.  

 

Op vraag van De Lijn dienen deze werken op een zo kort mogelijke termijn uitgevoerd te 

worden en dit tijdens het weekend van 30 januari tot 1 februari. Hierbij zal de aannemer 

permanent doorwerken (dus ook ’s nachts). Ook de tram wordt uit dienst genomen en zal 

niet rijden tussen Nieuwpoort en De Panne. De Lijn zal hier opnieuw vervangbussen 

voorzien. De vervangbussen zullen rijden via volgend tracé: Albert I-laan – Duinparklaan – 

Leopold II-laan – Egelantierlaan – Koninklijke Baan (vanaf halte schipgat). De halte 

Oostduinkerke-bad wordt niet bediend. Op maandag 1 februari rijdt de tram opnieuw. 

Voor meer info over de dienstregeling verwijzen we u naar de website van De Lijn 

www.delijn.be 

 

De werken gaan van start in de nacht van vrijdag 29 januari op zaterdag 30 januari, met 

name om 00u30 en zullen duren tot maandagmorgen 1 februari om 4u00 (onder 

voorbehoud).  

Deze werken zullen onvermijdelijk gepaard gaan met de nodige (lawaai)hinder, waarvoor wij 

ons alvast willen verontschuldigen. Maar deze werken van openbaar nut zijn noodzakelijk en 

de aannemer zal er alles aan doen om alles in deze korte termijn uit te voeren. 

 

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. 

 

Voor meer info over deze werken kan u steeds terecht bij: 

• Lokaal bestuur Koksijde: 

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

mailto:technischbureau@koksijde.be
http://www.delijn.be/
mailto:wegenwerken@koksijde.be
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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 

 

• Info omtrent de spoorwerken of de lijnvoering openbaar vervoer 

o Lijnvoering: www.delijn.be 

o Spoorwerken 
▪ Stijn Laureys, werftoezichter: stijnlaureys@gmail.com 
▪ Bart Vermeersch, projectleider aannemer spoorbouw: 

bart.vermeersch@taveirne.be  

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

getekend      getekend 

 

Joeri STEKELORUM     Marc VANDEN BUSSCHE 

Algemeen directeur      Burgemeester 
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