Fase 1 (A+B+C+D):

Vermoedelijke uitvoeringstermijn: 05.09.22 - eind november ‘22
Ter hoogte van fase 1B zal steenslag geplaatst zijn (voor leveringen en hulpdiensten De Brug) - gewoon verkeer is NIET toegelaten in deze zone

AUTOVERKEER:

- Eénrichtingsverkeer in de Sint-Jozefstraat en op de brug over de R4  vanuit Oostakker is de EDUGO-site bereikbaar via volgende omleiding:
Eikstraat, Gentstraat, Groenstraat en O.L.Vrouwstraat
- GEEN toegang mogelijk tot de EDUGO-site via de Krijtekerkweg, noch via de Eksaardserijweg vanuit de Groenstraat (doodlopend aan werfzone)
- De EDUGO-site is enkel bereikbaar met de auto via de Sint-Jozefstraat (vanuit Groenstraat en O.L.Vrouwstraat)
EDUGO Parking:
- GEEN toegang tot de parking via de Eksaardserijweg  in- én uitrit parking via de Sint-Jozefstraat
LEVERINGEN
- Campus De Toren, EDUGO-Restaurant en EDUGO-Arena: via de dreef vanuit de Sint-Jozefstraat / Campus Glorieux zoals in normale omstandigheden
& (NOOD)DIENSTEN: - Campus De Brug: volgens vordering van de werken via de ‘brandweg’ OF via de speelplaats (1 van beide toegangen dient bereikbaar te zijn).
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Fase 1 (A+B+C+D):
Fietsverkeer:

SCHOOLBUSSEN:
LIJNBUSSEN

Vermoedelijke uitvoeringstermijn: 05.09.22 - eind november ‘22

- Fietsverkeer in 2 richtingen in de Sint-Jozefstraat en op de brug over de R4
- Fietsverkeer vanuit de Krijtekerkweg: met de fiets aan de hand via de voetgangerscorridor langsheen de werfzone
- Fietsverkeer in 2 richtingen in de Eksaardserijweg vanuit de Groenstraat tot aan de werfzone
 Vervolgens via de zone voor fietsers en voetgangers op privédomein van EDUGO naar de fietsenbergingen op Campus De Brug en De Toren
- Verbinding tussen Sint-Jozefstraat en Eksaardserijweg via de dreef (tussen De Toren en Arena)  GEEN fietsverkeer over de EDUGO-parking!
- Alle schoolbussen stoppen aan de busstopplaats in de Sint-Jozefstraat t.h.v. de EDUGO-Arena (geen stopplaats t.h.v. ingang Campus De Brug!)
- Er worden door de Lijn tijdelijke (eind)haltes ingericht voor lijnen 73 - 74 (bovenop de brug over de R4) en lijn 39 (Krijtekerkweg)
- Vanaf deze haltes wordt een voetgangerscorridor voorzien naar de scholen

OVERSTEEKPLAATS door werfzone : Door de aannemer wordt op één centrale plaats (t.o.v. Campus De Brug enerzijds en de dreef, de ingang van de EDUGO-Arena en
de EDUGO-parking anderzijds) een veilige oversteekplaats voorzien voor voetgangers en fietsers (te voet met fiets aan de hand).
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