
 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 31 MEI 2021  
 

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT: VERKEERSMAATREGELEN CENTRUM 
VANAF 7 JUNI 2021 TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2021: GOEDKEURING 

 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende tijdelijke verkeersmaatregelen goed, die 
gelden vanaf 7 juni 2021 tot en met 31 augustus 2021: 

• Op de zuidkant van de Grote Markt geldt een parkeer- en stationeerverbod voor de periode 
van maandag 7 juni 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021. 

• Om de ingenomen parkeerplaatsen voor mindervaliden op de zuidkant van de Grote Markt 
te vervangen, worden twee tijdelijke parkeerplaatsen voor mindervaliden ingericht op 
parking Kerkplein. 

• Het parkeer- en stationeerverbod wordt kenbaar gemaakt door borden E3 met pijlen en 
onderborden 'maandag 7 juni 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021' te plaatsen.  

• De rijbaan tussen de Kloosterstraat en het Lantaarnpad wordt door de organisatie van de 
pop-up zomerbar MART op de zuidkant van de Grote Markt afgesloten voor het 
gemotoriseerd verkeer (fietsers en voetgangers hebben wel doorgang): 

o in de maand juni: van maandag tot en met donderdag telkens vanaf 18 uur en van 
vrijdag tot en met zondag tijdens de openingsuren van de bar 

o in de maanden juli en augustus: elke dag tijdens de openingsuren van de bar. 
• Op de Grote Markt, ter hoogte van het Lantaarnpad en ter hoogte van de Kloosterstraat, 

worden twee dranghekken met verlichting geplaatst waarvan één dranghek met de 
verkeersborden C3 en M3. 

• Op de Grote Markt, ter hoogte van de 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'. 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Zandstraat op alle parkeerplaatsen (tussen 
Zandstraat 8 en de St.-Magdalenastraat) op alle vrijdagen en zaterdagen vanaf 2 juli 2021 tot 
en met 28 augustus 2021 tussen 9 uur en 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 
verkeersborden E3. 

• Er is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Zandstraat (tussen Zandstraat 8 en de St.-
Magdalenastraat) op alle vrijdagen en zaterdagen vanaf 2 juli 2021 tot en met 28 augustus 
2021 tussen 9 uur en 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 
dranghekken met de nodige verlichting en verkeersborden C3, M3 en wegneembare paaltjes. 

• De doorgang Collegestraat/Nieuwstraat blijft steeds open. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 


