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Aan de inwoners van de Durmstraat (63-73 en 88-114)
en de Zomergemstraat
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CONTACTPERSOON
GREET MELIS
TEAM COMMUNCIATIE
tel. 09 396 23 00
communicat¡e@lieveqem.be

22februa¡i 2019
Aanvang werken en info- en overlegmoment

Beste mevrouw
Beste meneer

op

13 februari zijn alle betrokken partijen (studiebureau, gemeente en aannemer) samengekomen om

de aanvang van de werken te bespreken in jouw straat. Aannemer Vanden Buverie zal de werken
starten op 18 maart 2019.

Wat is de inhoud van de werken?
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Affrezen asfalt en aanleggen nieuwe toplaag
PlaatselÜk uitbreken platte kantstroken en greppels, plaatsen van nieuwe greppels

Aanleggen van fietssuggestiestroken aan beide zijden

Planning
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Start werken op 18 maart
Einde werken eind april / begin mei
Deze planning is steeds onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden

Welke hinder kan je verwachten?
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Plaatselijk verkeer is toegelaten. Voor doorgaand verkeer is er een wegomlegging via Vellare

en Moerstraat.
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De vuilniswagen zal de straat niet kunnen inrijden. Plaats daarom het vuilnis de dag voor de

ophaling buiten. Omdat het afual per gemeente moet worden ingezameld (facturatie door IVM
en afualstatistieken) zal de aannemer de zakken van inwoners van de stad Deinze samen
brengen op de hoek aan het kanaal en de afualzakken van de inwoners van de gemeente
Lievegem op de hoek van de Durmstraat en de Peperhoek. Beide plaatsen zijn vlot bereikbaar

voor de vuilniswagen.
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Gontact tijdens de werken
Heb je dringende vragen tijdens de werken, dan kan je aannemer Jozef Vanden Buverie bereiken via het

algemeen nummer 056 71 19 37, of spreek gerust de werfleider aan.

lnfo- en overlegmoment
Het college wenst jou tevens uit te nodigen op een info- en overlegmoment op woensdag 13 maart om

20.00 uur om mogelijke vragen te stellen over de werken en de verkeersproblematiek in de straat.
Dit vindt plaats in de grote raadzaal van het vroegere OCMW-gebouw in Lovendegem, Kasteeldreef 72
Er is parkeergelegenheid aan het gemeentehuis van Lovendegem, parking speelboom.
Met

groeten
lege van burgemeester en schepenen

Tony Verm
burgem

