Start aanleg elektriciteitskabels in uw omgeving

2 maart 2020

Beste buurtbewoner
Beste handelaar

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt ondergrondse elektriciteitskabels aan in de buurt van uw
woning of handelszaak. Via deze brief informeert Elia u over de gewijzigde verkeersituaties tijdens de eerste fase
van de werken.

Voorbereidende werken Maalse Steenweg van 9 maart tot eind maart
Vanaf 9 maart tot en met eind maart 2020 voorziet Elia voorbereidende werken op de Maalse Steenweg (N9). Eilanden
op de middenstrook worden verwijderd. Daarnaast zorgt Elia voor een tijdelijke verbreding van de Maalse Steenweg
tussen de Altebijstraat en Vredestraat. Deze werken gebeuren in stukken van 200 meter en zijn nodig om tijdens de
kabelwerken verkeer in beide richtingen mogelijk te houden. Ter hoogte van de werfzones verloopt het verkeer via de
middenstrook en zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen langs de Maalse Steenweg aan de oneven zijde. De
toegang tot uw woning en/of garage blijft steeds vrij.

Gewijzigde verkeerssituatie in Altebijstraat vanaf 16 maart tot 10 april
In de week van 16 maart start Elia met de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels in de Altebijstraat. Hierdoor is
enkel verkeer in de richting van de Nijverheidsstraat mogelijk. Het verkeer richting de Maalse Steenweg wordt
omgeleid via de Buiten Kazernevest (R30). Om de kabelwerken in de Altebijstraat vlot en veilig uit laten voeren,
geldt vanaf 30 maart tot 10 april een parkeerverbod van 07.00 uur tot 17.00 uur.

Werken op middenstrook van Maalse Steenweg vanaf 20 april
Vanaf 20 april 2020 start Elia met de aanleg van elektriciteitskabels onder de middenstrook van de Maalse Steenweg.
De werken vinden plaats vanaf de kruising met de Altebijstraat tot net voorbij de kruising met de Vredestraat. Verkeer
in beide richtingen blijft mogelijk via een (versmalde) rijstrook. Afslaand verkeer richting De Mote is uitsluitend
mogelijk vanuit Brugge (R30). Verkeer vanuit Damme kan De Mote bereiken via de Assebroeklaan.

Gewijzigde verkeerssituaties van korte duur
Tijdens de uitvoering van de werken worden bijkomende omleidingen van korte duur (enkele uren of dagen) voorzien.
Alle datums zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Eventuele wijzigingen worden
gecommuniceerd via signalisatieborden.
— In de week van 16 maart legt Elia wachtbuizen aan op het einde van de Speelpleinlaan. Tijdens de werken wordt
het verkeer omgeleid via de Beaupréstraat en de Altebijstraat. Enkele parkeerstroken zijn niet beschikbaar.
— In de week van 16 maart legt Elia wachtbuizen aan in de Altebijstraat. Tijdens de werken wordt het verkeer
omgeleid via de Speelpleinlaan en de Beaupréstraat. Enkele parkeerstroken zijn niet beschikbaar.
— Van 24 tot 27 maart is de Altebijstraat volledig afgesloten ter hoogte van de Maalse Steenweg. Verkeer wordt
omgeleid via de Assebroeklaan en de Speelpleinlaan.

Meer informatie?
Bij specifieke vragen over de werken in uw omgeving kunt u contact opnemen via het gratis infonummer 0800 11 089
(tijdens de kantooruren) of mailen naar omwonenden@elia.be. Op webpagina www.elia.be/projecten vindt u een
laatste stand van zaken over het project Brugge-Sijsele.
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