
 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 6 juli 2020 
 

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT: WEKELIJKSE VRIJDAGMARKT 
 

 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om alle voorgaande verkeersreglementen in 
verband met de wekelijkse vrijdagmarkt op te heffen. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het nieuwe aanvullende verkeersreglement 
voor de wekelijkse vrijdagmarkt goed te keuren: 
Artikel 1 
Onderstaande artikels zijn iedere vrijdag vanaf 3 juli 2020 van kracht tussen 6 uur en 14 uur. 
Artikel 2 
Er is een stilstaan- en parkeerverbod op volgende plaatsen: 

• Grote Markt (noordkant) 
• Hofkwartier 
• Augustijnenlaan (tussen Hofkwartier en inrit Delhaize), in beide rijrichtingen. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden “elke 
vrijdag van 6 uur tot 14 uur”. 
Artikel 3 
Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op volgende plaatsen (enkel vergunninghouders kunnen in 
deze zone naar en van hun standplaats rijden): 

• Grote Markt (noordkant), het gedeelte tussen Koppelandstraat en Hofkwartier 
• Hofkwartier 
• Augustijnenlaan (tussen Hofkwartier en inrit Delhaize), in beide rijrichtingen.  

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van volgende signalisatie:  
1. Grote Markt (net na kruispunt Koppelandstraat): twee dranghekken met verlichting en 

verkeersbord C3, “uitgezonderd marktkramers” en “fietsers afstappen”  
2. Augustijnenlaan (ter hoogte van Hofkwartier): twee dranghekken met verlichting en 

verkeersbord C3, “uitgezonderd marktkramers” en “fietsers afstappen” 
3. Augustijnenlaan (net na inrit Delhaize, rijrichting station): één nadarhek met verlichting en 

verkeersbord C3 “uitgezonderd marktkramers” en fietsers afstappen” 
4. Augustijnenlaan (net na inrit Delhaize, rijrichting St.-Jobsstraat): één dranghek met 

verlichting en verkeersbord C3 “uitgezonderd marktkramers” en fietsers afstappen” 
5. Augustijnenlaan (ter hoogte van rondpunt) – dranghek met verlichting en de verkeersborden 

C3, “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, F45c en oranje bord met “Augustijnenlaan volledig 
onderbroken – Delhaize bereikbaar” 

6. Op de ringlaan zal er een vooraankondigingsbord worden geplaatst om verkeer richting het 
station te waarschuwen dat Augustijnenlaan volledig is onderbroken.  

Artikel 4 
Een afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit. 
 


