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Uitbreiding parking Veltemweg
(Interbad)

5 Feb 2020
Op maandag 10 februari 2020 start aannemer Onderneming Huys Jozef en Zonen
van Brugge met de aanleg van 30 extra parkeerplaatsen langs de inkomdreef
van het Interbad in de Veltemweg.
Burgemeester Dirk De fauw: “Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de
parkeerdruk in de straat te verminderen tijdens de piekmomenten, vooral net voor
en na de schooluren.”
“De nieuwe parkeerplaatsen worden op dezelfde manier uitgevoerd als de bestaande
parkeerplaatsen langs de Veltemweg, in waterdoorlatende grasdallen”, zegt
schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Verkeer vertragen
Ook zal de toegang tot het Interbad ingesnoeid worden om het verkeer te
vertragen bij het nemen van de bocht. De werkzaamheden zullen een vijftal weken
duren.
De verkeershinder zal minimaal zijn gezien de inkomdreef slechts gedeeltelijk wordt
afgezet zodat de parking van het Interbad per auto bereikbaar blijft. Fietsers en
voetgangers kunnen het Interbad bereiken langs de Veltemdreef die parrallel ligt aan
de inkomdreef.
KORTE SAMENVATTING
Aannemer: Huys en zonen
Aanbesteed: 34.743,34 euro prijs incl. BTW
Start uitvoering:
in de periode van 10 februari – midden maart (tenzij onvoorziene
omstandigheden)
gedurende een vijftal weken
Volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
· Parkeerplaatsen worden in grasbetontegels afgeboord met boordstenen en
betonnen
veiligheidsstootbanden om de groenzone en de bomen te beschermen.
· Het verplaatsen van een zitbank met vuilnisbak.
· Het insnoeren van de bocht in de Veltemweg met toegang tot het Interbad.
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Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een
afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

