Geachte,
In opdracht van Stad Eeklo zullen we in de Brugsesteenweg de rijweg op 3 plaatsen vernieuwen, meer bepaald
het kruispunt met de Abdijstraat (de volledige breedte), het gedeelte vanaf de elektriciteitskast tot aan nr. 8
(de volledige breedte) en vanaf nr. 8 tot aan het reeds vernieuwde gedeelte (één rijstrook, aangezien de
andere rijstrook reeds vernieuwd was).
Concreet zullen we de toplaag van de asfaltverharding affrezen en aansluitend een nieuwe toplaag gieten.
Deze werken zijn gepland in de week van 24/06 en zullen maximaal 5 werkdagen in beslag nemen.
Concreet betekent dit dat de Brugsesteenweg vanaf 24/06 om 7.00h hinder zal ondervinden en bepaalde
stukken niet meer toegankelijk zullen zijn tijdens de werkuren (7h-17h). Het gaat hier specifiek over de stukken
waar de rijweg over de volledige breedte vernieuwd wordt.
De voetpaden blijven onaangeroerd. Dus er is doorgang voor de voetgangers en ook fietsers kunnen (met de
fiets aan de hand) passeren via het voetpad.
Op het moment dat er effectief zal geasfalteerd zijn, zal er die dag ook buiten de uren geen toegang mogelijk
zijn. Mogen wij u daarom vragen te allen tijde de werfsignalisatie te respecteren!
Het verkeer komende uit de Blakstraat, Abdijstraat en aanpalende straten zal kunnen wegrijden via
éénrichtingsverkeer in de Brugsesteenweg waar maar 1 rijstrook vernieuwd wordt (groene stippellijn).
Het verkeer dat richting Blakstraat e.a. moet, zal kunnen omrijden via D. Goethalsstraat – Raverschootstraat Galgenstraat.

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.
Bij specifieke vragen voor stad Eeklo, kan u contact opnemen met de TD op het nummer 09/218 28 10.
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

