Turnhout, 26 augustus 2019

Beste leerling,
Beste ouder,
We staan in de startblokken om het nieuwe schooljaar tegemoet te gaan.
Tijdens de vakantie zijn de wegenwerken in de Baron du Fourstraat afgerond; deze straat kreeg een
echte heropwaardering. Er is ondertussen wel heel wat veranderd op en rond deze site.
We geven hier de voornaamste veranderingen mee :






Nieuw is dat het deel voor onze kunstencampus autovrij is geworden, het werd een
voetgangerszone. We willen u er zeker attent opmaken van hier niet door te rijden. Een
camera flitst alle overtreders; zij krijgen een boete van € 57!
Parking Turnova is ondertussen ook geopend. Hier is plaats voor 380 auto’s. U kan er
ook gratis doorrijden met een ‘kiss & ride-strook’. Deze dient om de kinderen af te
zetten (zonder parkeerticket) : let wel enkel in – en uitstappen, niet langer! U bereikt dit
het gemakkelijkst als u de parking inrijdt via de Baron du Fourstraat.
Fietsparking bevindt zich vanaf nu ook in de parking Turnova. Er zijn daar 230
fietsplaatsen. Je bereikt deze parking met de grote fietslift. Het Fietspunt is gratis en 7
op 7, 24 op 24 open.

We organiseren ook enkele infomomenten in de parking zodat u goed weet hoe het eraan toe gaat.
U kan hiervoor aansluiten op volgende momenten :




Woensdag 4 september – 15.00
Woensdag 11 september – 16.00
Zaterdag 14 september – 10.00

We verzamelen hiervoor aan ingang C van onze kunstencampus.
Momenteel is onze kunstencampus het makkelijkst bereikbaar via de Otterstraat. We zijn
ondertussen gestart met de verbouwingen aan het monument, dus langs de kant van de Baron du
Fourstraat is de ingang eerder nauw!
Aan de achterzijde van deze brief, kan u de situatie in de straat, parking en grote omgeving verder
bekijken.
Ik wens iedereen een nieuw schooljaar toe vol fijne creatieve momenten!

Greet De Clerck
Algemeen directeur Kunstencampus Turnova

