Bereikbaarheid KDV “Sebastiaan” en basisschool “Tarcisius” tijdens de werkzaamheden aan
de Christus Koning Kerk.
Situatie A vanaf eind Juli tot eind Oktober 2017:

Situatie A Straatweg afgesloten:
De gemeente is naar eigen zeggen tot eind oktober 2017 bezig met werkzaamheden aan de Straatweg waardoor in‐ en uitrijden naar en vanaf aansluitende
zijstraten tijdelijk niet mogelijk is. Vanaf eind augustus 2017 start de transformatie van de Christus Koning Kerk aan het Statenplein (er worden 24 apparte‐
menten met inpandige stallingsgarage gerealiseerd en de verbouwing zal iets meer dan een jaar in beslag nemen).
Hierdoor is de wijk gedurende de gehele verbouwing van de kerk met de auto slecht tot niet toegankelijk voor het halen en brengen van kinderen naar één
van de scholen. Indien men met de auto richting de school of het KDV wil, is de route met de blauwe pijlen de enige mogelijkheid. Gelieve dan niet verder te
rijden dan het begin van het Statenplein om vervolgens door de Antony Duyklaan weer weg te rijden. Let op!! Parkeren is hier niet mogelijk m.u.v.
bewoners!
Het advies is dan ook om de school en het KDV uitsluitend met de fiets of te voet te bezoeken via de straten waar geen bouwactiviteiten worden uitgevoerd
i.v.m. de veiligheid.

Situatie B vanaf eind Oktober 2017:

Situatie B Straatweg toegankelijk:
Vanaf eind Oktober 2017 is de straatweg weer toegankelijk voor verkeer zo meldt de gemeente thans. Vanaf dat moment zijn er met de auto twee
verschillende routes om bij de school en het KDV te komen. Deze zijn hier met blauwe pijlen weergegeven. In beide gevallen kunt u niet in de directe
nabijheid van de bouwplaats komen met de auto. Tevens geldt ook in deze situatie nog steeds dat het niet mogelijk is om te parkeren in de wijk
uitgezonderd bewoners.
Het advies is dan ook om de school en het KDV uitsluitend met de fiets of te voet te bezoeken via de straten waar geen bouwactiviteiten worden uitgevoerd
i.v.m. de veiligheid.

