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BETREFT: WEGWERKZAAMHEDEN IN DE ROZE – BEREIKBAARHEID VAN DE SCHOOL    

 
Beste ouders 

 
Momenteel zijn er wegeniswerken aan de gang in de Roze (fase 1). In de volgende fase der werken in 
deze straat is de kant langsheen de school aan de beurt. 
 

Werken - Fase 2 

 
Met ingang van woensdag 24 juni 2015 wordt de Roze afgesloten ter hoogte van de school waardoor de 
ingangen inclusief de hoofdingang tijdelijk niet meer kunnen gebruikt worden.  
Het kruispunt Roze – Burgemeester L. Pussemierstraat zelf wordt in deze fase der werken nog niet 
afgesloten.  
 
Een tijdelijke wijziging van het intern circulatieplan binnen de campus (zie plan bijlage) moet het mogelijk 
maken om: 

 een veilige toegang van en naar de school te verzekeren voor onze leerlingen die met de fiets of te  
voet naar school komen; 

 een veilige circulatie verzekeren van voetgangers en fietsers op de site van de school;  
 verder gebruik te kunnen maken van onze schoolparkings voor voertuigen (enkel personeel en  

derden met opdracht);  
 het vervoer van grondstoffen met vrachtwagens van en naar de werkplaatsen te garanderen.  

 

Voetgangers / Fietsers  

       Ingang Vrombautstraat  
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Ingang Vrombautstraat  
Fietsers en voetgangers die zich via de Vrombautstraat toegang tot de school verschaffen blijven de 
huidige ingang voor fietsers/voetgangers gebruiken (zie foto ingang 2). Het autoverkeer blijft zo 
gescheiden van de zwakke weggebruikers (voetgangers & fietsers).  

 
Ingang Rabautstraat  
Fietsers en voetgangers die via de Roze de school benaderen, kunnen de normale ingang voor fietsers 
en voetgangers in de Rabautstraat nemen.  
 

Werken - Fase 3 

 
Met ingang van 4/08/2015 wordt het kruispunt Roze – Burgemeester L. Pussemierstraat tot aan de 
Rabautstraat afgesloten. Op dat moment is de school vanuit de Burgemeester L. Pussemierstraat niet 
meer bereikbaar (noch voor voertuigen, noch voor fietsers).  
 

 Fietsers komende uit de richting van het station stellen we voor de fietsroute langsheen de 
oude spoorwegberm ter hoogte van het station te nemen om zo via de Rabautstraat de school 
te bereiken (zie kaart).  

 Voertuigen komende uit de richting ‘station’ rijden best door langsheen de markt, rechts afslag 
Boelare – rond punt watertoren – Vrombautstraat. 
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Aandachtspunten 

 
 De circulatiesnelheid voor voertuigen binnen de gehele campus bedraagt 10 km/h. Gezien de 

gewijzigde interne verkeersstromen n.a.v. de werken vragen wij hiervoor bijzondere aandacht. 
Dit wordt aangegeven met interne verkeersborden. 

 
 Ter hoogte van de doorsteek voetbalplein /feestzaal hebben oprijdende voertuigen uit de 

richting Vrombaut voorrang op het verkeer dat vanaf parking Roze de school verlaat. Dit is 
aangegeven met verkeersborden op de site. 

 
 Om veiligheidsredenen worden langs de beide zijden van het A-gebouw ter hoogte van de 

feestzaal/poel hekkens over een voldoende lange afstand geplaatst (zie plan in bijlage). Dit om 
te vermijden dat voetgangers (leerlingen / personeel / derden) de interne circulatieweg 
ongecontroleerd zouden oversteken.  

 
 Op de interne circulatiewegen geldt een absoluut parkeer- en stationeerverbod, met 

uitzondering van de laad- en loszones ter hoogte van de werkplaatsen (vrachtvervoer). 
Gebruik enkel de voorziene parkeerplaatsen op de parkings.  

 
 Vrachtvervoer voor de afdeling bouw zal afgeleid worden via ingang 2 kant Colryut / 

Vrombautstraat (zie plan). Deze ingang is geenszins bedoeld voor het gewone autoverkeer. 
Gans deze zone is werfomgeving van de afdeling bouw. 

 
 
 
 
Wij vragen onze leerlingen, ouders en bezoekers de hierboven aangegeven richtlijnen stip na te leven 
in het belang van eenieders veiligheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gino Van Autrève  Marie-Thérèse Carrijn     Dany Vandecasteele 
TAC    Waarnemend directeur    Directeur PTI  

/adjunct-directeur PTI  
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            Bijlage 
 
 
 
 

Intern circulatieplan PTIE n.a.v. werken in de Roze 
 


