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N368 vak Eernegem – Westkerke
- Te Eernegem in de Westkerkestraat: vernieuwen fietspaden
- Te Oudenburg in de Eernegemsestraat: vernieuwen toplaag rijweg
Geachte mevrouw, geachte heer,
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal dit jaar op verschillende plaatsen in WestVlaanderen de fietspaden langs gewestwegen vernieuwen, waarbij het betonnen wegdek wordt
vervangen door asfalt. Dat moet het fietscomfort op onze fietspaden verbeteren.
In West-Vlaanderen zal AWV dit jaar nog zo’n 4-tal fietsprojecten realiseren. Volgend jaar
worden er nog eens een 20-tal zones aangepakt. Ook in uw buurt werken we binnenkort aan
veilige en comfortabele fietspaden. In deze bewonersbrief informeren we u over de uitvoering
van de geplande werken, uw bereikbaarheid en de tijdelijke minderhinder-maatregelen.
Wat houden de werken in?
Grondgebied Eernegem Westkerkestraat
De aannemer vervangt de betonverharding van de fietspaden langs beide zijden van de
gewestweg (N368) door een nieuwe asfaltlaag. Over een afstand van ruim 1 km worden de
fietspaden vernieuwd. Rijrichting Westkerke wordt ook de toplaag vervangen over 400 m. Dit
vanaf einde bebouwde kom tot aan het Bourgognehof.
Grondgebied Oudenburg Eernegemsestraat
Gelet op de werken die bezig zijn op grondgebied Ichtegem (deelgemeente Eernegem), maakt
het Agentschap Wegen en Verkeer ook gebruik van de opportuniteit om asfalteringswerken op
grondgebied Oudenburg uit te voeren. We willen hiermee de hinder te beperken en de werken
in dezelfde periode uit te voeren. De aannemer vervangt de toplaag van de rijweg van het
kruispunt met de Bourgognestraat tot Westkerkestraat 107b. Ook de markeringen worden
aangepast.
De werfzone loopt over beide gemeenten vanaf einde van de bebouwde kom in de
Westkerkestraat van Eernegem (thv flitspaal) tot op het grondgebied van Oudenburg in de
Eernegemsestraat tot huisnummer 107b.
Timing en fasering
De aannemer werkt in twee fasen en werkt per kant.
Van 18 oktober tot 10 november werkt hij aan de kant richting Eernegem·
Van 15 november tot 3 december werkt hij aan de kant richting Westkerke.
De timing is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Hoe rijdt het verkeer?
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Fietsers rijden steeds op het fietspad aan de overzijde. Het fietspad wordt tijdelijk een
dubbelrichtingsfietspad
Voetgangers kunnen altijd de werfzone passeren via het fietspad aan de overzijde
Het verkeer rijdt op de N368 van Eernegem richting Westkerke rijdt langs de werfzone. Er is
tijdens de werken dus altijd verkeer van Eernegem naar Westkerke mogelijk.
Het verkeer richting van Westkerke naar Eernegem rijdt om via Gistelsesteenweg (N367),
Oostendse Baan (N33) en de Stationstraat (N306).
Op grondgebied Eernegem is verkeer in beide richtingen mogelijk van de markt tot einde
bebouwde kom.
Op grondgebied Oudenburg is verkeer in beide richtingen mogelijk van de Ovonde (ter hoogte van
de kerk) tot Eernegemsestraat nummer 107b.
Alle bewoners en handelszaken die zich in de werken situeren zullen altijd bereikbaar zijn via de
rijrichting van Eernegem naar Westkerke.
Het kruispunt ter hoogte van de Bourgognevaart zal tijdens de werken dicht zijn. Voor de inwoners
van Bekegem zal de ontsluiting via de Zeeweg naar de Brugsesteenweg (N367) gebeuren.

Alle info over deze werken op www.wegenenverkeer.be/Ichtegem
Bereikbaarheid en huisvuilophaling
Werkt de aannemer in Eernegem aan het fietspad voor uw deur, dan is uw oprit moeilijk tot niet bereikbaar
tijdens de dag van de opbraak en de dagen waarop de asfalteringswerken doorgaan. Waar nodig kan de
aannemer tussentijds wel steenslag plaatsen om uw oprit zoveel als mogelijk bereikbaar te houden.
Voor de asfaltwerken in Oudenburg in de rijweg zal uw oprit enkele uren niet bereikbaar zijn tijdens het
afschrapen en gedurende één dag voor de heraanleg van de toplaag.
De aannemer informeert u tijdig via een brief in de bus. De huisvuilophaling wijzigt niet.
Vragen over de werken
Heeft u vragen over de werken, dan kunt u terecht bij www.meldpuntwegen.be of op het nummer
059/55.64.90. We doen al het mogelijke om de hinder rond de werf zo veel mogelijk te beperken. Toch is
het uitvoeren van wegwerkzaamheden zonder hinder voor de bewoners niet mogelijk. We hopen dan ook
op uw begrip.
Met vriendelijke groeten,
Wouter Debruyckere
Vervangend afdelingshoofd Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

