
Digitale infosessie

Herinrichting Pannestraat/ 
Veurnestraat (N35)



1. Het project

2. Timing

3. Hinder en omleidingen

4. Bereikbaarheid

5. Communicatie

6. Vragenronde

Inhoudstafel



Het project



Waar?
• Tussen Polderweg 

(Veurne) en Koksijdeweg 
(De Panne)

• Stuk van ongeveer 3 
kilometer



• Veilig fietsen: van fietsen naast het verkeer 
naar veilige, vrijliggende fietspaden

• Vlot en veilig autoverkeer: ventweg en 
rotonde zorgen voor betere bereikbaarheid 
handelszaken en bedrijven

• Nieuwe riolering: gescheiden afvoer van 
regen- en afvalwater in bebouwde kom 
Veurne en De Panne

Waarom?



● In bebouwde kom: aanliggende, verhoogde fietspaden 
● In buitengebied: volledig afgescheiden fietspaden

Veilige fietspaden



● Nieuwe rotonde aan Pannestraat/Slableedstraat/Koksijdestraat
● Vlotter verkeer naar bedrijvenzones

Vlot en veilig autoverkeer 



● Ventweg voor fietsers en lokaal verkeer noordkant Pannestraat 
● Geen conflicten tussen afslaande auto’s en doorgaand verkeer

Vlot en veilig autoverkeer



● Veilige inrichting kruispunt Svinkxstraat en Noordhoekstraat
● Afslagstrook

Vlot en veilig autoverkeer



● Alle bushaltes in projectgebied heraangelegd 
● Verhoogd perron: comfortabel opstappen

Nieuwe bushaltes



Fasering



IN KAART
Werken in acht 
fases



Planning
Fase Timing Locatie Inhoud werken

Fase 1 Maandag 4 oktober -
vrijdag 8 oktober

Kruispunt Sint-
Idesbaldusstraat (N8) met 
Koksijdestraat

Aanleg tijdelijke rotonde

Nutswerken Vrijdag 13 oktober -
midden november

N35 tussen Koksijdestraat 
en Polderweg

Vervangen nutsleidingen noordkant

Fase 2 Midden november -
april 2022

Kruispunt N35 met 
Koksijdestraat/
Slableedstraat

Aanleg nieuwe rotonde

Fase 3-8 April 2022 - eind 2023
(nog geen concrete 
timing)

N35 Gefaseerde herinrichting 



Hinder en 
omleidingen



• Fietsers
• Alle fietsers rijden op het fietspad ten noorden van de Sint-

Idesbaldusstraat (N8)
• Fietsers kunnen in beide richtingen doorrijden

• Auto’s
• Sint-Idesbaldusstraat (N8) wordt afgesloten aan kruispunt met 

Koksijdestraat
• Autoverkeer rijdt om via Pannestraat (N35)

Fase 1
Aanleg tijdelijke rotonde (4 oktober - 8 oktober)



• Fietsers
• Richting Veurne op de Pannestraat (N35)
• Richting De Panne omleiding via Sint-Idesbaldusstraat (N8) en 

Koksijdestraat

• Auto’s
• Noordelijke weghelft (richting De Panne) ingenomen door werf
• Verkeer richting De Panne rijdt om via Sint-Idesbaldusstraat (N8)
• Verkeer richting Veurne rijdt op de Pannestraat

Nutswerken
Tussen Polderweg en Koksijdestraat (13 oktober - midden november)



IN KAART
(13 oktober -
midden november)



• Fietsers
• Fietspaden afgesloten aan kruispunt
• In beide richtingen omgeleid via de Klokhofstraat/Noordhoekstraat

• Auto’s
• Veurnestraat afgesloten ter hoogte van Koksijdestraat
• Doorgaand verkeer rijdt om via Sint-Idesbaldusstraat (N8)
• Plaatselijk verkeer in beide richtingen mogelijk naar handelszaken, 

bedrijven en woningen
• Tijdelijke werfweg naar bedrijven Slableedstraat (aan kant Veurne)

Fase 2
Aanleg nieuwe rotonde (midden november - april 2022)



IN KAART
(midden november-
april 2022)



• Fietsers
• Omleiding per fase van de werken

• Auto’s
• Doorgaand verkeer rijdt om via Sint-Idesbaldusstraat (N8)
• Plaatselijk verkeer in beide richtingen mogelijk naar handelszaken, 

bedrijven en woningen

Fase 3-8
Herinrichting van Veurnestraat/Pannestraat (april 2022-eind 2023)



Bereikbaarheid



• Bedrijven en handelszaken blijven altijd bereikbaar
• Uitzondering: asfaltering aan eind van elke fase

• Signalisatie ‘handelszaken bereikbaar’

• Actuele hinder zal aangebracht worden in navigatietoepassingen

• Hinderpremie voor handelszaken in werfzone
• Alle info op vlaio.be/hinderpremie

Bereikbaarheid 



Communicatie



• wegenenverkeer.be/N35
• Laatste info over het project
• Digitale nieuwsbrief

• Bewonersbrieven bij specifieke hinder en belangrijke fasewissels

• Vragen? Stel ze via bereikbaarheidsadviseur.wvl@wegenenverkeer.be

Communicatie



Vragen? 



Bedankt voor uw aandacht! 


