
Warmtenet Oostende,  
          duurzame warmte in uw buurt! 

 
 
 
 

 

PERRONSTRAAT en MERCATORLAAN  van 9 februari tot 21 mei 2021 

 

Op 9 februari starten de warmtenetwerken in de Perronstraat en de Mercatorlaan. De werken worden 

gefaseerd uitgevoerd.  De werf start aan het Ernest Feysplein en schuift op naar de Mercatorlaan toe..  

Tijdens de werken wordt de Perronstraat voor het doorgaand verkeer afgesloten. Lokaal verkeer is deels 

mogelijk. De doorgang voor voetgangers blijft mogelijk. 

 

Zone A (Ernest Feysplein tot Perronstraat 3) wordt uitgevoerd van 9 februari tot 25 februari.   

Zone B (Perronstraat 3 tot Perronstraat 8) wordt uitgevoerd van 22 tot 26 februari.   

Zone C wordt uitgevoerd van 1 maart tot 16 april.  

Zone D wordt uitgevoerd vanaf 19 april tot 21 mei. 

 
 

Zone A en B 

De Perronstraat wordt voor het doorgaand verkeer afgesloten aan het Ernest Feysplein en aan de 

Bolwerkstraat/Mercatorlaan. Lokaal verkeer kan via de Mercatorlaan/Bolwerkstraat tot in Zone C rijden.  

Tijdens deze werken zijn de parkeerinritten en garages in zones A en B van de Perronstraaèt NIET 

toegankelijk.  U dient uw wagen in de omgeving te parkeren.  
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Zone C 

De Perronstraat wordt voor het doorgaand verkeer afgesloten aan het Ernest Feysplein en aan de 

Bolwerkstraat/Mercatorlaan. Lokaal verkeer kan via het Ernest Feysplein tot in zones A en B rijden.  

Bij opstart van de werken in zone C wordt de inrit van de ondergrondse parking van gebouwen Mast en Ra 

afgesloten. Ook de bovengrondse parking aan gebouw Ra wordt tijdelijk afgesloten. U dient uw wagen in 

de omgeving te parkeren.. De exacte timing van dit afsluiten wordt bepaald door de vooruitgang van de werf 

(en het weer). Verdere informatie wordt hierover nog gegeven.  

 
Zone D 

Tijdens de werken aan Zone D wordt de Perronstraat voor het doorgaand verkeer afgesloten aan het Ernest 

Feysplein en aan de Zinnialaan en Mercatorlaan. Lokaal verkeer kan via het Ernest Feysplein zones A, B en C 

bereiken. De randparking en de parking Mercatorinstituut (Zinnialaan/Mercatorlaan) zijn bereikbaar via Graaf 

de Smet de Naeyerlaan of Ravelijnstraat-Mercatorlaan-Kazernelaan. 

 

Afwerkingsfase 

De zones worden initieel hersteld in een tijdelijke verharding. Bij afronding van het project wordt een finale 

toplaag asfalt aangebracht. Tijdens deze afwerking wordt de zone opnieuw enkele dagen integraal 

afgesloten. We informeren u wanneer we meer info hebben omtrent de timing. 

. 

Omgeving 

De Brigantijnenstraat en de Fortuinstraat blijven toegankelijk voor lokaal verkeer via de Graaf de Smet De 

Naeyerlaan en de Vrijhavenstraat. De parking tussen het Vuurkruisenplein en gebouw Ra (Delhaize) blijft 

bereikbaar via de Leopold III-laan, waar tijdelijk tweerichtingsverkeer (op de ventweg) geïnstalleerd wordt. 

 

Minder Hinder 

Om deels tegemoet te komen aan het parkeerongemak  kunt u terecht bij de firma Streeteo by Indigo 

(Hendrik Serruys-laan 38, T 059 80 69 59) voor een gratis minderhinderkaart. Daarmee kunt u gratis parkeren 

op het openbaar domein van de Stad Oostende tijdens de duur van de werkzaamheden. Bij de aanvraag 

moet identiteitskaart en een afschrift van de volgende documenten worden gevoegd: inschrijvingsbewijs van 

het voertuig op naam van de aanvrager én eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de woning en/of 

garage. Indien de naam van de aanvrager niet dezelfde is als de naam op het inschrijvingsbewijs van de 

wagen, dan is een attest van de firma vereist, waaruit blijkt dat de aanvrager permanent over de wagen 

beschikt. Met een minderhinderkaart is het ook toegestaan om te parkeren op bewonersparkeerplaatsen. 

 
Vuilnis 

Tijdens de werken kan u uw vuilnis aanbieden aan het Ernest Feysplein. 

 
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 5000 

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 

 
We wensen ons te excuseren voor de hinder. Beauvent, 1 februari 2021 


