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Brugge, 10/09/2021

betreft: bereikbaarheid school tijdens het WK wielrennen

Beste ouder,

vanaf zaterdag 18 tot en met woensdag 22 september is Brugge het centrum van het WK
wielrennen. Dit evenement zal een grote impact hebben op de verkeerssituatie in en
rond Brugge. Wij proberen jullie een aantal zaken mee te geven zodat jullie de school zo
vlot mogelijk kunnen bereiken.  Hiervoor moeten wij afgaan op de info van stad Brugge.
Hieronder vind je de info in grote lijnen. Meer details vind je op de website van stad
Brugge. Daarom is het interessant om ook zelf eens de info na te kijken.

https://www.brugge.be/wkwielrennen

- De binnenstad is bereikbaar via de Oostmeers, Katelijnepoort, Gentpoort (enkel
fietsers en voetgangers), Kruispoort en Dampoort. Via dezelfde weg kun je ook
terug weg van het centrum.

- Alle autoverkeer van Sint-Michiels, Sint-Andries wordt omgeleid via de Koning Albert
I-laan om via de Unesco Rotonde op de ring te komen.

- Autoverkeer uit Sint-Pieters, Sint-Jozef en Koolkerke worden via de expressweg N31
naar de Koning Albert I-laan omgeleid.

- Autoverkeer uit Assebroek, Sint-Kruis, Oostkamp, … kan via de gewone weg het
centrum bereiken.

- De navigatiesystemen van wase en google maps worden die dagen door de
organisatie overgenomen.  Zij leiden je door de omleidingen naar het centrum.

- Voor fietsers en voetgangers zijn er minder problemen. Zij moeten er wel rekening
mee houden dat stukken van het parcours afgesloten worden. Daar moet je dan
de aangeduide oversteekplaatsen gebruiken om het parcours te dwarsen.

Hoe je je die dagen ook verplaatst, hou er zeker rekening mee dat het verkeer drukker zal
zijn dan anders door de toeloop van toeschouwers en de omleidingen.
Wij hopen dat jullie met zo weinig mogelijk moeilijkheden toch veilig de school kunnen
bereiken en verlaten.

Met vriendelijke groet,

het schoolteam

Karel de Goede VZW
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