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Uw kenmerk: /  

Mijn kenmerk: TB/2022/  

  

 

Omwonenden Kerkstraat 

Contact 

Ir. Siska Stockelynck 

Directeur Ruimte en Infrastructuur 

siska.stockelynck@koksijde.be 

T. 058 53 34 38  

 

Betreft   

Weg- en rioleringswerken Kerkstraat 

Uitnodiging infovergadering 10/03 om 19u  
 

 

 

 

 

2Koksijde, 08/02/2022 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Na de paasvakantie zal de aannemer starten met de langverwachte weg- en rioleringswerken in de 

Kerkstraat.  

 

Wij nodigen u graag uit op de infovergadering die normaalgezien fysiek zal doorgaan op donderdag 

10 maart a.s. om 19u in ’t Oud Schooltje (Sint Pietersplein Koksijde-dorp). Om de nodige 

maatregelen te kunnen nemen, vragen wij u om vooraf in te schrijven (tegen ten laatste 7 maart) via 

wegenwerken@koksijde.be, waarbij u duidelijk vermeldt 

- naam + voornaam 

- aantal personen (graag beperken tot max. 2 pers per woning) 

- bij ‘onderwerp’ vermeldt u ‘infovergadering Kerkstraat’ 

 

Indien door coronamaatregelen fysiek samenkomen niet toegelaten is, zal de infovergadering alsnog 

online  doorgaan.  U zal dan enkele dagen voor de infovergadering een link toegestuurd krijgen op het 

emailadres waarmee u bent ingeschreven. 

 

Onderstaande info die wij u alvast kunnen meegeven: 

- Bij de planning van de werken is er rekening gehouden dat bewoners van de Karel 

Vanneckestraat en de Doornhofstraat steeds een uitweg zullen krijgen 

- Voor woningen gelegen binnen de werfzone 

o zijn wegenwerken het geschikte moment om uw nutsaansluitingen uit te breiden/te 

vernieuwen… . Hiervoor dient u zelf de nodige contacten te leggen met de betreffende 

nutsmaatschappijen 

o overeenkomstig Vlaamse regelgeving dient u uw rioolaansluiting op privaat domein te 

laten keuren om te kunnen aansluiten op de nieuwe riolering (meer info:  

www.koksijde.be >  bouwen en wonen > aansluiten op het openbaar rioolstelsel)  
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- voor handelszaken binnen de werfzone: 

o wie hinder ondervindt van de werken kan onder bepaalde voorwaarden een 

hinderpremie krijgen; indien de vestiging moet sluiten door de werken is een 

sluitingspremie voorzien: voor meer info zie www.vlaanderen.be/hinderpremie  

o voor het plaatsen van individuele wegwijzers dient een aanvraag te gebeuren via de 

www.koksijde.be > mobiliteit en wegenwerken > individuele signalisatie van 

handelszaken tijdens openbare werken 

- Wij kunnen u ook warm aanbevelen om u in te schrijven op de nieuwsbrief van de werken. U 

wordt dan via uw mailbox op de hoogte gehouden van de vooruitgang van de werken 

Inschrijven kan via www.koksijde.be > mobiliteit en wegenwerken > wegenwerken. Daar kiest 

u de gewenste nieuwsbrief. 

Onder wegenwerken vindt u ook meer info over de werken zelf 

 

Uiteraard zijn onze diensten ook steeds voor u bereikbaar: 

- in het gemeentehuis, aan de balie openbare werken (tijdens openingsuren gemeentehuis of na 

voorafgaande afspraak op 058 53 34 35) 

- Via mail wegenwerken@koksijde.be  

- Telefonisch via 058 53 34 35 

 

Tenslotte vragen wij u het nodige begrip voor de hinder die wegenwerken nu éénmaal met zich 

meebrengen. Maar deze zijn nu éénmaal noodzakelijk om onze gemeente verder te verfraaien. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

      

Joeri STEKELORUM     Marc VANDEN BUSSCHE 

Algemeen Directeur     Burgemeester 

        Ere-notaris 
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