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Vernieuwen fietspad - gedeelte vanaf de kerkstraat tot aan de gemeentegrens met
Tielt-Winge (rechterzijde).

Geachte inwoner,

Vanaf maandag 6 maart 2017 zal het gemeentepersoneel starten met de uitbraak van de
boordstenen en het fietspad in klinkers op de Halensebaan langs de rechterzijde.
De inritten zullen gelijktijdig opgebroken worden (start werken vanaf I uur) en terug overrijdbaar
gemaakt worden op het einde van de werkdag.
Vervolgens zal aannemer Claes een nieuwe boordsteen (glijbekisting) plaatsen.
Tijdens deze periode zullen de inritten van de woningen tijdelijk onbereikbaar zijn.

Na deze werken zal het gemeentepersoneel de fundering voor het fietspad klaarmaken.
Tenslotte zal de aannemer Hoogmartens een nieuwe asfaltlaag aanbrengen op het fietspad.

Tengevolge van deze werken zal er tijdelijk hinder ontstaan.
Al het nodige zal gedaan worden om de hinder tot een minimum te beperken.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zal er getracht worden onderstaande planning te
handhaven.

Planning:
- Van 06/03 tem 2410312017 : Uitbreken van de boordstenen en het fietspad in klinkers

door het gemeentepersoneel.
- Van 27103tem3110312017 : Aanleg boordsteen in beton (glijbekisting) door de firma

Claes (koord plaatsen, glijbekisting in beton en droogtijd).
- Van 03/04 tem 1410412017 :Fundering voorzien voor het fietspad door het

gemeentepersoneel
- Van 18/04 tem 2110412017 : Plaatsing asfaltverharding door de firma Hoogmartens.

Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij de ploegverantwoordelijke ter plaatse of bij de dienst
openbare werken (01 3/460.579).

Wij rekenen op uw begrip tijdens de uitvoering van de werken.
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