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Start werkzaamheden Eandis in de Polderstraat op 4 november

Geachte mevrouw
Geachte heer

VERKEERSPROBLEMEN ?
 050 44 88 65

In 2014 willen wij de Polderstraat vernieuwen. In dat kader starten binnenkort
werkzaamheden aan de nutsleidingen.
welke werken:
- aanleg ondergrondse leidingen (gas, laagspanning, hoogspanning, openbare verlichting)
werfzone:
- Polderstraat, tussen de Moerkerkse Steenweg en de Aardenburgseweg
- in de zijstroken of trottoirs aan beide zijden van de rijweg
- er wordt in verschillende zones gewerkt
- het dwarsen van de rijweg gebeurt hoofdzakelijk met gestuurde boringen en indien dit niet
mogelijk blijkt, worden de onderbrekingen van de rijweg zo kort mogelijk gehouden om de
doorgang van het verkeer te vrijwaren
wanneer:
- start: 4 november a.s.
- einde: onder voorbehoud begin februari 2014 (afhankelijk van de weersomstandigheden)
verkeersverloop:
- het verkeer behoudt zijn doorgang in de Polderstraat mogelijks met beurtelingse doorgang
(geregeld door borden of verkeerslichten)
- fietsers en voetgangers behouden hun doorgang

- waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod
- waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbereikbaar worden.
Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.
aannemer:
annemer:
Deze werken worden uitgevoerd door de bvba Sabbe uit Staden in opdracht van Eandis.
verkeersproblemen:
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 ).
meer info
Voor meer inlichtingen over de werken van Eandis neemt u contact op met de dienst studies
en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34).
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