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BELANGRIJK BERICHT OVER VERKEER EN PARKEREN OP DE SITE QUERCUS 
 NIEUWE REGELS ivm VERKEER EN PARKEREN- UITBREIDING VAN PARKEERMOGELIJKHEDEN 

 
Beste familie, 
Beste danser, 
 
De eerste periode op onze nieuwe locatie heeft ons heel wat geleerd over de verkeersstromen 
en de parkeermogelijkheden op de site Quercus.  
Het succes van de dansschool vertaalt zich ook in het aantal fietsers en auto’s  
die op/af de site rijden. Op bepaalde dagen én dan vooral bij sommige wissels 
van uren(groepen) is het zoeken naar een geschikte parkeerplaats en de vlotte doorstroming 
van wagens die in en uitrijden loopt dan wat moeilijk. 
Vanuit de wijk (gelegen achteraan de site) krijgen we eveneens de vraag om de straten 
van deze wijk zo weinig mogelijk te belasten met autoverkeer van en naar de dansschool.  
Ook met deze vraag van de bewoners uit de wijk willen we rekening houden. 

 

We zijn er in geslaagd voor bovenstaande problematiek goede oplossingen te vinden: 
 

VOLGENDE REGELS GELDEN VANAF MAANDAG 7 NOVEMBER 
 

1. De parking van het Atheneum van Eeklo wordt DAGELIJKS tot 22u ter beschikking  gesteld 

van dansschool S-pression. Op zaterdag blijft de parking open tot 18u. 
Deze parking ligt vlak naast onze danszalen, en is enkel gescheiden door een beukenhaag. 
In die beukenhaag zit een poortje...en dit poortje geeft toegang tot de site van de dansschool. 
Je kan eveneens via deze weg met de fiets of te voet komen. Via deze weg kan je de dans- 
school zeer veilig bereiken en daarom raden wij ten zeerste aan om hiervan gebruik te maken. 
 
Zal je van deze mogelijkheid gebruikmaken?: op de dansschool vind je een parkeerkaart die 
je vrije toegang verschaft tot de site van het Atheneum. In bijlage (in mail) vind je eveneens 
deze parkeerkaart. Gewoon afprinten en op het dashboard van je wagen leggen. 
 
Hoe bereik je de parking van het Atheneum? 
Je rijdt in via de officiële ingangspoort van het Atheneum in de Eikelstraat. Je rijdt tot het 
einde van de oprijlaan en dan sla je linksaf. Zo kom je op de parking van de buitenschoolse 
kinderopvang. Een paar passen verder, kan je door het poortje in de beukenhaag naar de 
dansschool stappen. 

 

2. de plaatsen naast de gebouwen (muren) van de burelen en dansschool mogen eveneens 

gebruikt worden als parkeerplaats. 
 

3. buiten de kantooruren mogen de parkeerplaatsen (van Unizo)  vooraan de site gebruikt 

worden door S-pression. 

  

4. het hek achteraan de site sluit dagelijks om 19u30. Auto’s kunnen na 19u30  

niet meer in/ of uitrijden via de achterzijde van de site. HET KLEINE HEKJE ernaast, dat 
toegang geeft aan fietsers en voetgangers, blijft permanent open (niet op zon- en feestdagen). 

 

5. nog meer goed nieuws: de Molenstraat (vanaf de Eikelstraat tot aan de ovonde) zal 

binnenkort heraangelegd worden.  Het verkeer wordt dan definitief op één baanvak geleid en 
het fietspad zal verlegd worden. 
Daardoor zal de veiligheid bij het in en uitrijden via de Molenstraat sterk verhogen. 


