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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens achteraan deze brief.

Werken van fase 3 op Veurne- en Pannestraat starten op
donderdag 1 september

Beste bewoner,

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-,

autosnelwegen en fietspaden, de lokale besturen van Veurne, Koksijde en De Panne,

IWVA en Aquafin starten op donderdag 1 september met de volgende fase van de

werken op de Veurne- en Pannestraat (N35).

Heropstart na zomerpauze
Na een pauze van twee maanden start de aannemer op donderdag 1 september om

7 uur met fase 3 van de werken op de Veurne- en Pannestraat. Er wordt dan gewerkt

tussen de nieuwe rotonde en e5 mode. Deze werken duren tot eind 2022.

Wat houden de werken in?
Het deel van de Pannestraat tussen de nieuwe rotonde en e5 mode wordt opnieuw

aangelegd. Er komt nieuwe gescheiden riolering, de rijweg wordt heraangelegd en

er komt een ventweg naast de hoofdweg voor fietsers en bezoekers van de

handelszaken.

Hinder tijdens fase 3 tot eind 2022
De hinder tijdens fase 3 is gelijkaardig aan de hinder van vorige fases van de werken.

● Fietsers: de fietspaden op de Pannestraat worden afgesloten. Fietsers rijden

via de Sint-Idesbaldusstraat (N8) en de Robert Vandammestraat (N396).

● Openbaar vervoer: de bussen van lijnen 55 en 56 volgen een omleiding

tijdens de werken.

● Autoverkeer: de werfzone wordt volledig afgesloten voor autoverkeer. Er

wordt een omleiding aangeduid via de Sint-Idesbaldusstraat (N8) en de

Robert Vandammestraat (N396).

http://www.wegenenverkeer.be


De werken worden zo uitgevoerd dat alle handelszaken bereikbaar blijven. De nieuwe rotonde aan
de Koksijdestraat kan ook gebruikt worden. De handelszaken en bedrijven in de Slableedstraat zijn
dus bereikbaar via de Sint-Idesbaldusstraat (N8) en de Koksijdestraat.

Blijf op de hoogte!
Op wegenenverkeer.be/N35 vindt u alle actuele informatie over het project. U kan u ook inschrijven

voor een digitale nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte tijdens de werken.

Vragen?
Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur via bereikbaarheidsadviseur.wvl@wegenenverkeer.be.

Met vriendelijke groeten,

Simon Ducyk
Werfleider

Volg ons via deze socialemediakanalen:


