Verkeersmaatregelen i.v.m. de kermis
Tijdens de kermis zijn er een aantal verkeersmaatregelen van kracht. We geven een
overzicht.
De Koning Albertstraat wordt tijdens de openingsuren van de kermisattracties afgesloten
tussen het kruispunt met Oosteeklo-Dorp en de oprit naar De Aster:
zaterdag vanaf 17.00 u., zondag vanaf 15.00 u., maandag vanaf 17.30 u.
dinsdag vanaf 17.00 u. en woensdag vanaf 16.00 u.
Het verkeer wordt omgeleid via de Doorsteek en de Ertveldesteenweg.
Zaterdag 19 augustus van 16.00 u. tot zondag om 4.00 u. is Oosteeklo-Dorp verkeersvrij
vanaf het kruispunt met de Koning Albertstraat tot aan de Slijpstraat en geldt er een
parkeerverbod. Voor info: tot 21.00 u. Bernard Beert (0477 78 46 78)
en vanaf 21.00 u. Stijn Van de Veire (0477 19 75 86).
Zondag 20 augustus vindt de eerste editie van ‘Oosteeklo loopt’ plaats. Deze jogging
start en finisht op het Jeugd- en sportdomein Ter Walle. Het parcours ziet er als volgt uit:
cafetaria Ter Walle, grindweg, parking, oprit, Stroomstraat, Oosteeklo-Dorp, naar rotonde,
Rijkestraat; aan Rijkestraat 81 rechtsaf naar Stroomstraat en zo terug naar Ter Walle.
Van 8.00 u. tot 12.00 u. geldt er parkeerverbod:
-op de parking Ter Walle (enkel toegestaan met een speciale parkeerkaart)
-in Oosteeklo-Dorp over de hele afstand richting rotonde en aan carrosserie Van Zele
-in de Stroomstraat aan beide zijden vanaf ’t Groentjen tot aan Stroomstraat 43
Wie die dag met de wagen naar de eucharistieviering komt, moet er rekening mee houden
dat de parking Ter Walle niet bruikbaar is en dat er vanaf 9.30 u. loopwedstrijden zijn over
die parking.
Er geldt éénrichtingsverkeer van 8.00 u. tot 12.00 u.:
-in de Rijkestraat vanaf de Ledestraat richting Stroomstraat en E34
-in Oosteeklo-Dorp vanaf de rotonde tot aan de Oosthoek
-in de Stroomstraat vanaf ’t Groentjen richting Bosstraat en E34
Er komt nadarafsluiting op het midden van de rijbaan in Oosteeklo-Dorp en de Stroomstraat
om de lopers te beschermen.
Er is een omleiding voorzien van 8.00 u. tot 12.00 u.
Vanuit Bassevelde richting Lembeke: Stroomstraat rechtsaf Rijkestraat, Westakkerstraat en
Weststraat
Vanuit Bassevelde richting Ertvelde(steenweg): via E34 tot aan kruispunt Nieuwburg, linksaf
Vlasgaardstraat
Vanuit de Ertveldesteenweg kan je wel Oosteeklo-Dorp oversteken naar de Koning
Albertstraat en mag je enkel naar rechts richting Oosthoek.
Vanuit de Kerrestraat kan je wel de Rijkestraat oversteken naar de Koning Albertstraat en
omgekeerd.
Vanuit de Koning Albertstraat kan je wel Oosteeklo-Dorp oversteken richting
Ertveldesteenweg of naar links afslaan richting Oosthoek, Stroomstraat…
Voor info over ‘Oosteeklo loopt’ bel je Maarten Lippens (0473 24 40 71).

Maandag 21 augustus van 14.00 u. tot 20.00 u. is Oosteeklo-Dorp verkeersvrij vanaf het
kruispunt met de Koning Albertstraat tot de Slijpstraat en geldt er een parkeerverbod.
Info: Iouri Eeckelaert (0496 68 06 10)
Dinsdag 22 augustus van 15.00 u. tot 00.00 u. is Oosteeklo-Dorp verkeersvrij vanaf het
kruispunt met de Koning Albertstraat tot aan rotonde ‘de haan’ en geldt er een
parkeerverbod. Voor info bel je Bernard Beert (0477 78 46 78).
Kom zoveel mogelijk te voet of per fiets en respecteer de nachtrust van de buurtbewoners!
Parkeren
Het dorpsplein en de parkeerplaatsen in de Koning Albertstraat zijn bezet door de
kermisattracties. Je kan parkeren in:
-de Ertveldesteenweg aan Vrije Basisschool de Kleine Kameleon en via een vernieuwd pad
langs de school te voet naar Oosteeklo-Dorp!
-aan de staande wip in Oosteeklo-Dorp op zondagvoormiddag naar aanleiding van Oosteeklo
loopt
-in Oosteeklo-Dorp op parking ’t Groentjen
-in de Stroomstraat op parking Ter Walle behalve op zondag van 8.00 u. tot 12.00 u. dan is
die voorbehouden voor mensen met een speciale parkeerkaart

