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SV 00256 - situatie Pijphoekstraat/Gasthuisstraat Oostakker thv de Kerk 
 
 
Geachte mevrouw De Beule 

 

Het voorstel om tijdelijk enkelrichting in te voeren naast de kerk werd reeds door de diensten 
onderzocht.  
 
De resultaten van dit onderzoek zijn hieronder beschreven. 

• Eénrichtingsverkeer in zuidelijke richting:  
In de huidige situatie moet al het verkeer komende uit noordoostelijke richting vanaf de 
Bredestraat via de smalle Pijphoekstraat naar Oostakkerdorp rijden. Indien we 
éénrichtingsverkeer zouden invoeren naast de Sint-Amanduskerk zoals op onderstaand 
kaartje, dan wordt alle verkeer (inclusief werfverkeer) uit zuidelijke richting die naar de 
Gasthuisstraat wilt rijden ook nog eens via de smalle pijphoekstraat gestuurd. 
De hoek Bredestraat x Pijphoekstraat (gele cirkel) zou dan voor problemen kunnen zorgen 
voor opleggers die de bocht niet kunnen nemen. 
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• Eénrichtingsverkeer in noordelijke richting 
Als we de rijrichting langs de Sint-Amanduskerk zouden aanpassen naar 
éénrichtingsverkeer in noordelijke richting (in het verlengde van de huidige rijrichting in 
de Gasthuisstraat) zou het verkeer komende van Wittewalle / Bredestraat, via 
Oostakkerdorp niet meer ten zuiden richting Gentstraat kunnen rijden. 

 

Beide scenario’s om éénrichtingsverkeer te voorzien, vermijden we liever door ervoor te zorgen 
dat de werken van Aclagro geen impact op de rijbaan hebben t.h.v. de Sint-Amanduskerk. 
Bijgevolg komt het normale tweerichtingsverkeer hier dus niet in het gedrang.  
  
Na controle ter plaatse hebben we vastgesteld dat de werken van Aclagro geen impact meer 
hebben op de rijbaan maar dat de steenslagfundering die aangelegd werd optimaler zou kunnen 
worden afgewerkt. Zo kunnen auto’s ten volle de bocht benutten. Bovendien zullen we belijning 
laten voorzien met tijdelijke markeringsverf door Aclagro, zodat beide rijvakken duidelijk 
afgebakend worden zolang de werken duren. 



 

 
 
 

Met betrekking tot uw opmerkingen over het verbodsbord aan het OCO kan ik meegeven dat 
deze bezorgdheid reeds werd overgemaakt aan de wijkagent van Oostakker. Hij en zijn collega’s 
doen het nodige om hier extra op toe te zien dat er geen overtredingen meer gebeuren.  
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