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Nutsmaatschappijen aan het werk in de Polderstraat en Bisschopsdreef vanaf 2 september

Geachte mevrouw
Geachte heer

VERKEERSPROBLEMEN ?
 050 44 88 65

Een voorbereiding tot heraanleg ….
U weet dat de stad een heraanleg plant van de Polderstraat, tussen de Moerkerkse Steenweg
en de Aardenburgseweg. In maart jl. vond er hierover trouwens een vergadering plaats met
de bewoners om het voorstel tot heraanleg te bespreken.
Ondertussen werkt de Wegendienst het project verder uit, waarna het voor goedkeuring wordt
voorgelegd aan de Gemeenteraad.
Van zodra de Gemeenteraad de heraanleg heeft goedgekeurd, brengen wij u van deze
beslissing op de hoogte (resultaten rondvraag materiaalkeuze rijweg: zie pagina 3).
Vooraleer het stadsbestuur de heraanleg op het terrein kan aanvatten moeten de
nutsmaatschappijen aanpassingen uitvoeren aan hun leidingen in de Polderstraat (en
Bisschopsdreef). Ze starten binnenkort met hun werkzaamheden. Dit zijn dus inderdaad al
voorbereidende werken in functie van de heraanleg van de Polderstraat volgend jaar.
Waar en wanneer werken de nutsmaatschappijen ?
De werkzaamheden gebeuren in fasen:
fase 1: - Polderstraat, tussen Moerkerkse Steenweg en Bisschopsdreef
- Bisschopsdreef, tussen nummer 1 en 11
fase 2: Polderstraat, tussen nummer 2 en 56
fase 3: Polderstraat, tussen nummer 25 en 35 en de hoek met de Aardenburgseweg

De bvba Akin uit Gent start op 2 september en hoopt de opdracht klaar te hebben tegen 20
september a.s.
Verkeersverloop
In de Polderstraat, tussen nummer 2 tot 56 en tussen 25 en 35, worden de kabels in het
trottoir geplaatst. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, wordt hiervoor 2 meter van de
rijweg ingenomen als werfzone. Het verkeer blijft doorgang hebben op de rijweg.
In de Bisschopsdreef krijgen de kabels een plaatsje in de groenzone en dit levert geen hinder
op voor het verkeer.
In de Polderstraat, tussen de rotonde met de Moerkerkse Steenweg en de Bisschopsdreef,
worden de kabels in het trottoir geplaatst. Het verkeer krijgt beurtelings doorgang. De afslag
van de Moerkerkse Steenweg naar de Polderstraat wordt afgesloten. De Polderstraat kan
enkel ingereden worden vanop de rotonde zelf.
Voetgangers gebruiken de voetgangerszone aan de overkant, waar er niet gewerkt wordt.
Fietsers hebben normaal doorgang in de straat.
Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod.
Uitvoeringsdata kunnen wijzigen
Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet
op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte)
weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.
Garages niet bereikbaar
Waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbereikbaar worden.
Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.
U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?
Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt u contact op met de betrokken diensten:
gas en elektriciteit : Eandis – dienst studies en aanleg - dossieradministratie
(t 078 35 35 34)
water: T.M.V.W. - de heer S. Demonie (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge
– stefaan.demonie@water-link.be)
telefoon: Belgacom: t 800 22.800 of in de Teleboetieks in de Rijselstraat 1,
8200 Sint-Michiels of in de Noordzandstraat 60, 8000 Brugge.
kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@staff.telenet.be
Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek
Wonen & Leven -> Wegwerkzaamheden.
Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?
Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de
dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, F 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).
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Rondvraag materiaalkeuze rijweg Polderstraat
Naar aanleiding van de inspraakvergadering over de heraanleg van de Polderstraat werd een
rondvraag georganiseerd om te peilen naar de mening van de bewoners/eigenaars van de
panden in de Polderstraat over de keuze van het wegdekmateriaal: een rijweg in asfalt of een
rijweg in mozaïeken met een fietscomfortstrook. Deze rondvraag vond plaats in april jl.
Op basis van de resultaten van deze bevraging opteert de Wegendienst om een heraanleg van
de rijweg uit te voeren in mozaïeken met een fietscomfortstrook. Deze optie maakt deel uit
van het plan voor de heraanleg dat in september aan de gemeenteraad voor goedkeuring
wordt voorgelegd. Nogal wat bewoners maakten van de rondvraag gebruik om een aantal
vragen of opmerkingen te formuleren op hun formulier. In een volgende brief worden deze
vragen of opmerkingen, samen met de toelichting van de gemeenteraadsbeslissing,
behandeld.

Met vriendelijke groet
Namens Johan COENS

De Burgemeester

Stadssecretaris

Steven WITTEVRONGEL

Renaat LANDUYT

Kabinetschef
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