
Beste 
  
Graag informeren we u over werken die zullen plaatsvinden in de Triestlaan, Sint-Michielslaan, 
P. P. Rubenslaan en Ringvaartstraat in de periode van 26/09/2022 tot 31/10/2022. 
Het gaat om nutswerken waardoor er hinder zal zijn voor mensen die via de Triestlaan de school 
willen bereiken. 
  
De werken gaan door in verschillende fases: 
  
Fase 1: de Triestlaan wordt afgesloten voor gemotoriseerd vervoer. Voetgangers en fietsers kunnen 
veilig door. De werken vinden plaats in de rode kader hieronder. Er is dus een veilige toegang naar de 
schoolingang zonder hinder van de werken. Ouders zullen de Triestlaan niet kunnen inrijden en zich 
dus elders moeten parkeren. Voetgangers en fietsers vermijden best het rode stuk van de Triestlaan 
en komen best via het groene stuk naar de schoolingang. 
 
Fase 2: De Sint-Michielslaan wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de P. P. 
Rubenslaan en de Triestlaan. 
Fase 3: Werken in de P. P. Rubenslaan tussen de Cyriel Buyssestraat en de Sint-Michielslaan. Er geldt 
parkeerverbod en de straat is versmald. Er geldt een voorrangsregeling met verkeersborden 
B19/B21:  
  
Fase 4: Werken in de Triestlaan tussen de Ringvaartstraat en de Sint-Michielslaan. Er geldt 
parkeerverbod en de straat is versmald. Er geldt een voorrangsregeling met verkeersborden 
B19/B21:  
  
  
Fase 5: Werken in de Ringvaartstraat tussen de Triestlaan en huisnummer 42. Er geldt 
parkeerverbod en de straat is versmald. Er is doorgang door middel van driekleurige verkeerslichten. 
  
Hieronder vind je schematisch de werfzones terug: 
 
  
Hopelijk is de informatie duidelijk. Bij vragen mag je ons steeds contacteren. 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Marit De Wilde 
mobiliteitsambtenaar 
Ik werk 4/5e met een vrije dag op woensdag. 
  
MERELBEKE | dienst Ruimte 
  
marit.de.wilde@merelbeke.be | +32 9 210 33 11 
gemeentehuis | Hundelgemsesteenweg 353 | 9820 Merelbeke 
www.merelbeke.be 
  
  

   

  
Deze e-mail kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of niet mag worden vrijgegeven. Als u deze e-mail bij vergissing hebt 

ontvangen, verwittig de afzender onmiddellijk en verwijder de e-mail. Berichten van professionele aard zijn onderworpen aan de 

controle- en archiveringsmogelijkheden van het bestuur. Verbintenissen zijn enkel rechtsgeldig als ze worden ondertekend 

door de burgemeester/voorzitter van het vast bureau of voorzitter van de OCMW-/gemeenteraad en medeondertekend door de 

algemeen directeur. 
Denk aan het milieu voor je dit bericht of de bijlagen uitprint. 
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