
    Zomergem-Beke, dinsdag 29 september 2015 

Drukke 2 maanden voor de boeg! 
 
Beste ouders 
 
Deze morgen konden jullie volgend bericht lezen in de kranten: 
 
Nieuwe verkeerssituatie aan werf Lievebrug op N9 in Waarschoot-Beke 
  
Sinds vorige week werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan het wegdek van de Leeuw Van 
Vlaanderenlaan (N9) in Waarschoot - Beke ter hoogte van de Lievebrug. Tijdens de 
opbraakwerken is grote schade vastgesteld onder het wegdek. De geplande werkzaamheden 
zullen bijgevolg ingrijpender zijn dan voorzien. Verkeer richting Gent zal vanaf 1 oktober tot eind 
november omgeleid worden via Beke. Verkeer richting Eeklo kan over één rijstrook langs de werf.  
  
Schade onder het wegdek 
Initieel was voorzien om het wegdek van de brughellingen een onderhoud te geven. Nu de schade 
onder het wegdek gekend is, moet de weg volledig heraangelegd worden tot op de fundering.  Om 
op een veilige manier te werken, moet de aannemer meer ruimte innemen dan voor een 
onderhoud van de weg. Verkeer in beide richtingen op de N9 toelaten, is niet langer mogelijk.  
Vanaf 1 oktober moet het verkeer vanuit Eeklo richting Gent een omleiding volgen.  Als de 
weersomstandigheden gunstig zijn, zullen de werken beëindigd zijn tegen eind november 2015. 
  
Omleidingen 
Autoverkeer vanaf 1 oktober tot eind november: 

- Verkeer richting Gent zal de N9 ter hoogte van de werf moeten verlaten en omrijden via 
Beke.  

- Richting Eeklo blijft verkeer langs de werf wel mogelijk over één rijstrook.  
- Halfweg oktober 2015 zal de N9 gedurende een verlengd weekend volledig afgesloten 

worden voor alle verkeer om de oude Lievebrug op te breken en te vernieuwen. Hierover zal 
nog een communicatie volgen kort voor dit weekend. 

 De omleidingen voor fietsers wijzigen niet:  
- Fietsers richting Eeklo rijden via Veldeken, Legevoorde, Trekweg en Renning.  
- Fietsers richting Gent worden aan het kruispunt Beke omgeleid via het centrum van Beke en 

de Oude Staatsbaan. 
 
Het komt er dus op neer dat alle verkeer dat van Eeklo komt en richting Gent gaat voor onze 
schoolpoort passeert! Ondertussen is de politie gecontacteerd en die zullen zoveel als mogelijk ’s 
ochtends en om 15 uur aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.  
Enkel van donderdagvond 15 oktober tot maandagochtend 19 oktober zullen beide richtingen door 
Beke passeren en is het dus wel goed dat we onze lokale verlofdag verschoven hebben. 
 
Maar toch … enkele aandachtspunten! 

1. Parkeren:  
 Kan op de parkeerstroken tussen school en apotheek langs beide zijden. 
 Kan aan de Zomergemse kant school tussen brugje en school maar niet langs de 

Waarschootse kant (parkeerverbod!) 
 Kan op kerkplein maar niet langs de gevel van de school (parkeerverbod) want ook 

hier enkele drukke weken voor de boeg! 



2. Toezicht: 
 Een extra leerkracht zal de kinderen oversteken op het zebrapad. Wie ’s morgens naar 

school komt langs de Waarschootse kant, blijft in de voortuin van het huis tegenover 
de school en we steken om de 3 minuten in blok het zebrapad over. 

 Kinderen die veel te vroeg komen worden naar Bekinop gestuurd. Het is veel te 
gevaarlijk om reeds van voor 8 uur aan het hek te wachten. Vanaf 8.15 uur is de 
speelplaats open en is er toezicht. Laat uw kind niet te vroeg vertrekken of zet uw kind 
dus niet te vroeg af!  

 Weet ook dat uw kind altijd tussen 15 en 15.30 uur (behalve op vrijdag) gratis kan 
blijven zodat “gespreid” afhalen mogelijk is. 
 

We hopen dat we op alle ouders kunnen rekenen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
Indien vragen, opmerkingen of tips: welkom! 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, directie 


