Waar:
VCLB Meetjesland, Visstraat 14, 9900 Eeklo. Tel: 09/376 70 50
Google Maps:

http://maps.google.be/maps?q=eeklo+visstraat+14&hl=nl&sll=51.181199,3.573153&sspn=0.
010371,0.032938&vpsrc=0&gl=be&hnear=Visstraat+14,+9900+Eeklo,+OostVlaanderen,+Vlaams+Gewest&t=h&z=16&iwloc=r2
Vervoer:
- met de bus: de haltes van de markt of aan het station zijn op wandelafstand.
- met de trein: het station ligt op 5 min, loopafstand, van het CLB.
- met de auto: Let wel parkeren is vaak een probleem, vaak betalend of met de parkeerschijf!
Er is een parking aan ons centrum, en je kunt ook parkeren in de Visstraat met een parkeerschijf.
Met de parkeerschijf mag je er 2u parkeren.
Let wel: op donderdag is het “markt” in Eeklo. Indien je van richting Maldegem-Brugge komt, kan je
mogelijks enige hinder ondervinden. Kom je via de expresweg, vermijd het centrum en volg de weg
zoals die beschreven staat bij : “ 2. expresweg”.
Wegbeschrijving:
1. Komende van Gent (via de N9): Je rijdt Eeklo binnen en aan je rechterkant passeer je het station.
De Visstraat is het eerste straatje links, voorbij het station. Je draait naar links na twee kort (20 meter
tussen) op elkaar volgende lichten.
Parking:
Parking is gemakkelijk aan de eerste lichten, voor het station, op de rechterkant is een parking. CLB is
op 5 à 8 minuutjes stappen.
Of aan de tweede lichten, ook op rechterkant is een kleine parking. CLB is op 3 min van deze parking.
2. Komende van ‘expresweg’ (E34/N49): je neemt op de expresweg best de afrit "Lembeke" (waar de
lichten de baan overspannen). Je gaat hier naar links en volgt richting Eeklo.
Net voor je Eeklo binnen rijdt neem je na restaurant "Ter Vrombout" (op je rechterkant), de eerste
straat links.
Op het einde van deze straat, rechts af tot de lichten. Je ziet aan je rechterkant de Psychiatrie St Jan.
Aan deze lichten rij je rechtdoor (je steekt het kruispunt over) en je komt in de Visstraat.
Parkeren kan voor die lichten links (recht tegenover de psychiatrie). Of in deze straat. Je bent op 7
min loopafstand van het CLB.
3. Komende vanuit Maldegem, Brugge (via de N9): Je rijdt het centrum door. Je ziet aan je linker kant
het stadhuis, blijft mee volgen. Je rijdt in de Stationsstraat. Waar de baan van twee rijstroken overgaat
in drie rijstroken, (voor de auto’s die links willen afslaan), sla je rechts in (Visstraat). Je kunt je wagen
parkeren in de Stationsstraat of in Krüger winkel centrum (aan je rechter kant, met alle grote reclame
borden. Je bent dan op 5 min loopafstand van het CLB. Let op betalend!!
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