Warmtenet Oostende,
duurzame warmte in uw buurt!

N340 - VERENIGDE-NATIESLAAN van 6 tot en met 17 september 2021
In september wordt het warmtenet aan beide zijden van de Verenigde-Natieslaan verbonden. Hiervoor
worden twee grote leidingen geplaatst onder de Verenigde-Natieslaan. De voorbereidende werken zijn al
volop bezig.
Het dwarsen van de Verenigde-Natieslaan zelf wordt in twee fasen uitgevoerd:
-

Fase 1 – Richting Centrum - Vuurkruisenplein / van 6 september tot en met 10 september

-

Fase 2 – Richting A10 - E40 / van 13 september tot en met 17 september

Tijdens de werken is er geen verkeer mogelijk in de Verenigde Natieslaan in de betrokken rijrichting.
In beide fasen worden verkeersomleidingen voorzien.

Fase 1 – Hinder richting centrum - Vuurkruisenplein
Van maandag 6/09 tot en met vrijdag 10/09
Het verkeer komende vanaf het Kennedy-rondpunt dient lokaal om te rijden vanaf de Ravelijnstraat tot het
Vuurkruisenplein. De omleiding verloopt via de Mercatorlaan. Zwaar verkeer (+3,5 ton) dient reeds vanaf het
Kennedy-rondpunt om te rijden via de Elisabethlaan, de Torhoutsesteenweg en de Alfons Pieterslaan.

Fase 2 – Hinder richting A10 – E40
Van maandag 13/09 tot en met vrijdag 17/09
Het verkeer richting Kennedy-rondpunt dient vanaf het Vuurkruisenplein om te rijden via de Alfons
Pieterslaan, de Torhoutsesteenweg en.de Elisabethlaan.

Contact
Warmtenet Oostende is een project van Beauvent cv, een burgercoöperatie die al meer dan 20 jaar
investeert in zon, wind, warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. We bouwen samen met meer dan 6000
aandeelhouders mee aan duurzame energieprojecten. Jeroen Soenens – Steve De Groote – 059 44 75 08
Visser & Smit Hanab voert de werken uit. Tim Zegers - 09 371 71 71
Info per mail
Indien u per mail geïnformeerd wil worden over de vooruitgang van de werken, kunt u zich
hier inschrijven door te surfen naar deze link: http://eepurl.com/hutpxb of via de QR-code
rechts. U kunt de werf ook online opvolgen via www.warmtenetoostende.be/nieuws
We wensen ons te excuseren voor de hinder. Beauvent, 24 augustus 2021

