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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens aan de achterkant van deze brief.

Werken kruispunt N34 met Henri Jasparlaan

Beste bewoner,

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse
gewestwegen, autosnelwegen en fietspaden, start vanaf maandag 22
februari 2021 met werken op het kruispunt van de Paul Grossettilaan
(N34) met de Henri Jasparlaan in Middelkerke. De werken duren volgens
de huidige planning tot midden april.

Veiliger kruispunt voor fietsers en voetgangers

Met enkele ingrepen willen we de verkeersveiligheid aan het kruispunt
verbeteren voor fietsers en voetgangers. Zo wordt er een nieuwe
oversteekplaats aangelegd over de tramsporen. Aan de noordkant van de
N34 komt tussen de oversteekplaats en de Britselaan bovendien een
dubbelrichtingsfietspad in plaats van het huidige enkelrichtingsfietspad.
Zo kunnen fietsers die van de H. Jasparlaan naar de Britselaan rijden de
oversteekplaats gebruiken en op reglementaire en veilige manier tot aan
de Britselaan rijden.

Verkeer richting Westende wordt omgeleid
Tijdens de werken kan het autoverkeer richting Nieuwpoort altijd over de
N34 blijven rijden. Richting Westende wordt de N34 afgesloten ter hoogte
van het kruispunt met de H. Jasparlaan. Wie richting Westende rijdt, wordt
omgeleid via de Essex Scottishlaan, Westendelaan (N318) en Badenlaan
om opnieuw aan te sluiten op de N34.

Bereikbaarheid woningen langs N34
● Huisnummers 119-123: Deze woningen zullen gedurende een korte

periode niet bereikbaar zijn met de wagen. Wanneer dit het geval is,
brengt de aannemer u hiervan tijdig op de hoogte.

● Even huisnummers tussen H. Jasparlaan en Badenlaan: Deze
woningen blijven altijd met de auto bereikbaar. Om dit mogelijk te
maken, wordt op de weghelft richting Westende tijdelijk autoverkeer
in beide richtingen toegelaten tussen de H. Jasparlaan en de Irislaan.
Met andere woorden: om uw woning te bereiken, rijdt u via de
Helmlaan en de Irislaan naar de N34. Daar kan u zowel rechtsaf rijden
richting Westende als tijdelijk linksaf richting Nieuwpoort tot aan
huisnummer 110.

http://www.wegenenverkeer.be


Fietsverkeer tijdens de werken
Voor fietsers langs de N34 wordt een korte omleiding voorzien:

● Richting Westende fietst u via de Henri Jasparlaan en de Helmlaan naar de Irislaan om

opnieuw aan te sluiten op de N34.

● Fietsers uit de H. Jasparlaan volgen ook de omleiding via de Helmlaan en de Irislaan.

● Richting Nieuwpoort worden fietsers omgeleid via de Britselaan, Oceaanlaan, Koning

Ridderdijk en Strandlaan.

Meer weten?

De laatste informatie over de werken vindt u op www.wegenenverkeer.be/middelkerke

Contactgegevens
Hebt u vragen over onze werken? Aarzel niet om ons te contacteren op
www.wegenenverkeer.be/contactformulier.

Met vriendelijke groeten,

Peter Ingelbrecht
Werfleider Wegen en Verkeer

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:


