Aan de bewoners en buurtbewoners van de Hulstsestraat
Nutswerken Hulstsestraat 14 maart tot en met 20 april
Beste bewoner of buurtbewoner van de Hulstsestraat
Zoals je in oktober al kon vernemen heeft Aquafin plannen om rioleringswerken uit te voeren in de
Hulstsestraat. Ter voorbereiding van de rioleringswerken worden eerst de nutsvoorzieningen
aangepakt. Deze werken starten binnenkort. Om de werken zo veilig mogelijk te laten verlopen zal de
straat afgesloten worden voor doorgaand verkeer vanaf maandag 14 maart tot en met woensdag 20
april. Plaatselijk verkeer zal wel mogelijk zijn.
Welke werken?
De nutsleidingen worden verplaatst om plaats te maken voor de rioleringswerken. Er wordt gewerkt
in stukken van 150 tot 200 meter breed waardoor de hinder beperkt zal zijn.
Er zijn geen elektriciteits-, telecom- of wateronderbrekingen voorzien tijdens deze werken.
Waar?
Tussen de rotonde en kruispunt Den Herder. Er wordt gestart aan de onpare kant, vanaf het
rondpunt richting de Rijksweg. Er wordt voornamelijk gewerkt in het voetpad, parkeerstrook en in de
greppel.
Wanneer?
De start is voorzien in de week van 14 maart. Exacte startdatum is nog niet bekend. De werken van
de aanleg nemen ongeveer 5 weken in beslag, en zijn vermoedelijk afgerond op woensdag 20 april.
Daarna volgen de overkoppelingen van de oude naar de nieuwe leidingen. De hinder hiervan is
beperkt.
Waar kun je parkeren?
Voor en na de werkuren zul je in je straat of op je oprit kunnen parkeren. De straat is toegankelijk
voor plaatselijk verkeer.
Afvalophaling
De afvalophaling zal normaal kunnen voorlopen.
Busomleiding
De bus zal gedurende deze werken omrijden via Abelenstraat en Bavikhoofsestraat. Halte ‘Herder’,
richting Kuurne wordt niet bediend.
Zit je met vragen of problemen?
Bij vragen rond deze werken kun je terecht bij het omgevingsloket (omgevingsloket@kuurne.be. Of
056 73 71 11. Ondervind je problemen tijdens de nutswerken? Neem contact op werfleider Jeroen
op de werf.
Meer info via www.kuurne.be/hulstsestraat.

