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Beste buurtbewoner,  

 
Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet, voert binnenkort 
vernieuwingswerken uit aan de spoorlijn L 69 (Y Kortrijk-West – Poperinge)) en dit aan de 
overweg van de Bruggestraat in Menen.  
 
Welke werken voeren we uit?  
De overweg van de Bruggestraat wordt volledig vernieuwd naar een overweg bestaande uit 
zware prefab betonelementen. Dit type overwegen is heel onderhoudsvriendelijk. 
Bovendien komen deze werken de stiptheid en de veiligheid van het treinverkeer ten 
goede.  
 
Wanneer wordt er gewerkt?  
De werken starten op woensdag 1 februari en nemen een einde op vrijdag 24 februari.  
Infrabel doet al het mogelijke om nachtwerken zo veel mogelijk te beperken. Omdat we de 
sporen in de week niet buiten dienst kunnen stellen en omdat de veiligheid op elk moment 
verzekerd moet blijven, zijn deze jammer genoeg niet uit te sluiten. De werken worden dus 
zowel overdag als ’s nachts als tijdens het weekend uitgevoerd en kunnen enige 
geluidshinder veroorzaken. Wij doen er alles aan om de hinder tot het strikte minimum te 
beperken.  
 
Wat is de impact op het verkeer?  
Van woensdag 1 februari tot en met vrijdag 24 februari is de overweg van de Bruggestraat 
afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding is opgesteld in samenspraak met de stad en de 
lokale politie. Voor meer inlichtingen over de omleiding verwijzen wij u dus naar hen door. 
 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen?  
Neem dan gerust contact op met de cel Info Buurtbewoners op het groene nummer 
0800/55 000 of via info.projecten@infrabel.be. Wij doen ons uiterste best om uw vraag zo 
snel en zo volledig mogelijk te behandelen.  
 
Wij danken u alvast voor uw begrip. 
 
Met vriendelijke groeten,  

mailto:info.projecten@infrabel.be

