Wijziging verkeerscirculatie in schoolomgeving vanaf 6 november 2017 !
Beste ouders,
Vanaf maandag 6 november vindt er een wijziging plaats in de verkeerscirculatie in de
dorpskern. Dit door een wijziging aan twee kruispunten:
 Het kruispunt van de Neerstraat met de Gauwstraat zal heropend worden.
 Het kruispunt van de Stationsstraat met de Kasteelstraat, Wielendaalstraat en
Hoogstraat zal onderbroken worden.
Tijdens de werken blijft de school via de Kasteelstraat en de Wielendaalstraat met de wagen
bereikbaar.



In de Wielendaalstraat voorzien we ter hoogte van de kleuterafdeling in een ‘kiss and
ride’-zone zodat alle leerlingen veilig kunnen in- en uitstappen.
Ingevolge de werken worden de bushaltes in de Kasteelstraat en boven de
Stationsstraat tijdelijk afgeschaft. De leerlingen kunnen gebruik maken van de haltes
aan het Stationsplein en aan het Rondpunt. Deze haltes zijn op maximum vijf minuten
wandelafstand van de school.

Op de keerzijde vindt u bijkomende info vanuit het gemeentebestuur.

Heropening kruispunt Neerstraat - Gauwstraat
Vanuit de Neerstraat kan men opnieuw de Gauwstraat inrijden. In de Gauwstraat zelf wordt
eenrichtingsverkeer van kracht: dit vanuit de Neerstraat richting de Rondweg.

Onderbreking kruispunt Stationsstraat – Kasteelstraat - Wielendaalstraat –
Hoogstraat
Situatie Stationsstraat:
De Stationsstraat wordt afgesloten aan het kruispunt. Vanuit de Stationsstraat zal je bijgevolg
niet langer de Kasteelstraat en de Wielendaalstraat kunnen inrijden. Er wordt ter hoogte van
het kruispunt een zone voorzien met parkeerverbod waardoor er voor de auto’s voldoende
plaats is om te keren aan de werken en zo de Stationsstraat weer uit te rijden richting
Stationsplein. Hierdoor geldt er tijdelijk tweerichtingsverkeer in de Stationsstraat. Gelieve
rekening te houden dat deze straat normaal gezien niet voorzien is op tweerichtingsverkeer en
daarom indien nodig voorrang te verlenen aan de tegenliggers; dit rekening houdende met de
beschikbare uitwijkingsmogelijkheden.
Situatie Kasteelstraat:
De Kasteelstraat wordt afgesloten aan het kruispunt. Vanuit deze straat zal je de
Wielendaalstraat niet meer kunnen inrijden. Ter hoogte van het kruispunt wordt een zone
voorzien met parkeerverbod waardoor er genoeg plaats is om met de auto te kunnen draaien
en de Kasteelstraat weer te verlaten richting rondpunt.
Situatie Wielendaalstraat: omkering rijrichting Brugstraat:
Omdat de Wielendaalstraat tijdelijk niet meer toegankelijk is via de Kasteelstraat, wordt de
rijrichting van de Brugstraat tijdelijk omgedraaid: vanuit de Serpentestraat mag je de
Brugstraat inrijden om zo tot in de Wielendaalstraat te geraken. In het stuk van de
Wielendaalstraat tot aan de Kasteelstraat wordt ook tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten;
er wordt eveneens aan het einde een zone voorzien waar men zich kan draaien. Gelieve
rekening te houden dat deze straat normaal gezien niet voorzien is op tweerichtingsverkeer en
daarom indien nodig voorrang te verlenen aan de tegenliggers; dit rekening houdende met de
beschikbare uitwijkingsmogelijkheden. In het andere stuk van de Wielendaalstraat naar de
Theo Brakelsstraat toe, blijft het eenrichtingsverkeer van kracht.
Meer informatie
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Dank bij voorbaat voor uw begrip en medewerking,

Philippe Venstock
Directeur Basisschool De Rijdtmeersen

Katrien De Schepper
Directeur Atheneum Brakel
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