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Geachte schepen, 
 
Vandaag zijn de werken op het Brugsken gestart. Buurtbewoners signaleren mij een aantal problemen 
die best zo snel mogelijk worden opgelost, lijkt me: 
 

- de signalisatie is ondermaats 
- er is geen wegomlegging voorzien 
- het sluipverkeer in de wijk, zoals bv. door de Gladiolenstraat is al direct merkbaar 
- ze rijden er niet aan 30km per uur, maar veel sneller en dat in een wijk waar heel wat kinderen 

wonen. 
 

Is het mogelijk om snel aangepaste maatregelen te nemen, want anders vrezen buurtbewoners, en ik 
met hen, dat het niet lang zal duren voor hier ongelukken gebeuren. 
 
Dank bij voorbaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jef Maes 
Raadslid 
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bijtagen

Schriftetijke vraag omtrent de werken in het Brugsken.

Geacht raadslid

We hebben uw vraag over de signalisatie van de werken in het Brugsken goed ontvangen. Na

overteg met de poLitie, de dienst projecten openbaar domein en de signaLisatiedienst kunnen
wij u aLs volgt informeren.

Het Brugsken werd vanaf 25 mei 2020 afgesloten voor herstellingen aan de straatriolering en
de voetpaden. Met de poLitie werd afgesproken om de werken in 3 fasen uit te voeren om de
hinder tot een minimum te beperken. Tijdens de voLledige duur van de werken wordt het
verkeer komende van de Hospitaatstraat richting Moerlandstraat geLeid en wordt het verkeer op
de N70 ter hoogte van het Brugsken naar de rotonde ter; hoogte van het zwembad geleid. Op
die manier,wordt doorgaand,verkeer weggehouden van de werken op het Brugsken en in de
Priesteragiewijk. Op basis van de votgende 3 fasen werd door de politie een signalisatiepLan
opgemaakt dat door de stedel.ijke signalisatiedienst op het terrein werd geplaatst. BeLangrijk om
te vermelden is da voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, steeds langs de werfzone
kunnen stappen.

Fase 1: Brugsken was tijdens de werken niet toeganketijk voor doorgaand verkeer in beide
rijrichtingen vanaf de N70 tot aan de TuLpenstraat.

Fase 2: Brugsken tijdens de werken niet toegankelijk voor doorgaand verkeer in beide
rijrichtingen vanaf de Tul.penstraat tot en met de Magnolia[aan. De SchooLstraat is enkeL
toegankeLijk voor pLaatseLijk verkeer. Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de
Tulpenstraat richting de N70.
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Fase 3: Brugsken tijdens de werken niet toegankelijk voor door:gaand verkeer in beide

rijrichtingen vanaf de Magnoliataan tot en met de Azalea[aan. De Schoolstraat is terug
toegankeLijk voor doorgaand verkeer. Er wordt éénrichtingsverkeer worden ingevoerd vanaf de

Magnol"ialaan richting de N70.

Direct na de opstart op maandag 25 mei werd nog een kteine bijsturing aan de signalisatie
gevraagd door het AZ-NikoLaas om hun parking bereikbaar te houden. Op dinsdag 26 mei werd
al.Le geptaatste signaLisatie door de pol"itie nagekeken. Uit de rondgang bleek dat atle

signalisatie conform de opgemaakte signalisatiep[annen gepLaatst werd. Ook tijdens het verdere

verloop van de werken wordt de situatie door de poLitie verder opgevolgd in overfeg met de

dienst projecten openbaar domein.

De wer:ken zul.[en afhankelijk van de weersomstandigheden en eventueeI onvoorziene

omstandigheden in de ondergrond zeker tot begin juLi duren.

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen:
ln opdracht:

Johan Verhulst
atgemeen directeur

CarL Hanssens

schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester


