AANGEPAST BERICHT!
Geachte,
In opdracht van Stad Eeklo zullen we in de Collegestraat de rijweg vernieuwen. We zullen
deze werken opsplitsen in 2 fasen.
De eerste fase van de werken zal aanvatten op dinsdag 14/05. Deze fase omvat de
Collegestraat tussen de Markt en de Vlamingstraat. Wij voorzien de rijweg die momenteel
in slechte staat ligt, van gevel tot gevel op te breken en aansluitend opnieuw aan te leggen.
Hou er dus rekening mee dat tijdens deze periode dit gedeelte van de straat en bijgevolg de
garages, niet toegankelijk zijn voor wagens. De rijrichting in de Vlamingstraat zal t.g.v. van
deze werken omgedraaid worden, zodat plaatselijk verkeer in de Vlamingstraat en
Collegestraat hun woning kan bereiken.
Op het einde van deze eerste fase zal er tijdelijk (kort) een inname zijn van het kruispunt van
de Collegestraat met de Vlamingstraat, maar hiervoor zal apart een briefje gebust worden.
Voor vlotte communicatie is het aangewezen een mailtje te sturen naar nele@c-ds.be,
waardoor we u op de hoogte kunnen houden betreffende het verdere verloop van de
werken.

De tweede fase omhelst de Collegestraat tussen de Vlamingstraat en de Zuidmoerstraat.
Deze fase zal starten aansluitend op de eerste fase. Dit zal in de loop van de week van 20/05
zijn. Ook hier zal de rijweg op verschillende plaatsen van gevel tot gevel hersteld worden.
Ook de toegankelijkheid van de KBC-parking zal in deze fase onderbroken worden. Kunnen
de mensen die van deze parking gebruik maken, een mail sturen naar nele@c-ds.be zodat
wij u verder kunnen informeren aub?
Voor doorgaand verkeer, als ook voor fietsers en voetgangers is een omleiding voorzien
langs de Patersstraat. Tijdens de tweede fase zal het Schuttershof 2-richtingsverkeer zijn.

Het huisvuil kan geclusterd worden op de plaatsen aangeduid op plan.

Indien U verder nog algemene vragen heeft of inlichtingen wenst kan U steeds een kijkje
nemen op www.cochuytdesmet.be of bellen naar 050 71 14 69.

We doen onze uiterste best om de hinder voor de bewoners tot het minimum te beperken.
Anderzijds hopen wij op Uw begrip en geduld zodat de werken op een degelijke, vlotte en
veilige wijze kunnen verlopen.
Met vriendelijke groeten,
Cochuyt – De Smet

