
 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 22 JUNI 2020 
 

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT: AFSLUITEN KERKSTRAAT EN GROTE 
MARKT VOOR ZOMEREVENEMENTEN TIJDENS CORONAMAATREGELEN 

 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende tijdelijke verkeersmaatregelen goed 
voor de Kerkstraat in het stuk tussen de parking aan de kerk en Bovenrij, die gelden vanaf 22 juni 
2020 tot en met 31 augustus 2020.  
 

• Het stuk van de Kerkstraat tussen de parking en Bovenrij wordt afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeerd (fietsers en voetgangers hebben wel doorgang) op volgende 
momenten: 

o maandag tot en met donderdag telkens van 17 uur tot 1 uur;  
o vrijdagavond om 17 uur tot maandagmorgen om 1 uur  

• In de Kerkstraat, ter hoogte van Bovenrij en net na de inrit van de parking, wordt dit kenbaar 
gemaakt met twee nadarhekkens met verlichting waarvan één nadarhek met de 
verkeersborden C3 en M3.  

• In de Kerkstraat, ter hoogte van de kruising met Kerkplein, wordt één nadarhek met 
verlichting geplaatst met de verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', F45b en 
oranje signalisatiebord 'parking bereikbaar'.  

 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende tijdelijke verkeersmaatregelen goed 
voor de zuidkant van de Grote Markt die gelden vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.  
 

• Op de zuidkant van de Grote Markt geldt een parkeer- en stationeerverbod voor de reguliere 
parkeerplaatsen voor de volledige periode. De parkeerplaatsen voor mindervaliden blijven 
wel steeds bereikbaar. 

• Het parkeer- en stationeerverbod wordt kenbaar gemaakt door borden E3 met pijlen en 
onderborden 'woensdag 1/07/2020 t.e.m. maandag 31/08/2020' te plaatsen.  

• Het stuk van de zuidkant van de Grote Markt tussen Lantaarnpad en Kloosterstraat wordt 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeerd (fietsers en voetgangers hebben wel doorgang) op 
volgende momenten:  

o maandag tot en met donderdag telkens van 17 uur tot 1 uur  
o vrijdagavond om 17 uur tot maandagmorgen om 1 uur  

• Op de Grote Markt, ter hoogte van Lantaarnpad en ter hoogte van Kloosterstraat, worden 
twee dranghekken met verlichting geplaatst waarvan één dranghek met de verkeersborden 
C3 en M3.  

• Op de Grote Markt, ter hoogte van Koppelandstraat, wordt één dranghek met verlichting 
geplaatst met de verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', F45a en oranje 
signalisatieborden 'Grote Markt volledig onderbroken' en 'Kloosterstraat bereikbaar'. 

• In het Hofkwartier, ter hoogte van de Belgiëlaan, wordt één dranghek met verplichting 
geplaatst met een oranje signalisatiebord 'Grote Markt onderbroken - Zandstraat / 
Koppelandstraat bereikbaar'. Dit bord dient als voorsignalisatie.  

• In de Bovenrij, ter hoogte van de Sint-Waldetrudisstraat, wordt één dranghek met 
verplichting geplaatst met een oranje signalisatiebord 'Grote Markt en Kerkstraat volledig 
onderbroken'. Dit bord dient als voorsignalisatie. 


