
 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 16 AUGUSTUS 2021 
 

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT: SEPTEMBERKERMIS VAN 3 SEPTEMBER 
2021 TOT EN MET 8 SEPTEMBER 2021: GOEDKEURING 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van de septemberkermis van vrijdag 3 september 2021 tot en woensdag 8 september 
2021: 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de Grote Markt van woensdag 1 september 2021 om 
7 uur tot en met donderdag 9 september 2021 om 12 uur. Deze maatregel wordt meege-
deeld door de plaatsing van verkeersborden E3. 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op het multifunctioneel terrein van vrijdag 27 augustus 
2021 om 8 uur tot en met zondag 12 september 2021 om 17 uur.  Deze maatregel wordt 
meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3. 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de Oud-Strijderslaan, vanaf de 1ste inrit ter hoogte 
van Lauryssen / E5 mode (naast het fietspaadje) tot het kruispunt ter hoogte van Wellens van 
maandag 30 augustus 2021 om 8 uur tot en met woensdag 1 september 2021 om 16 uur. 
Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3. 

• Er is geen verkeer mogelijk op de Grote Markt van woensdag 1 september 2021 om 7 uur tot 
met donderdag 9 september 2021 om 12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 
plaatsing van dranghekken met verlichting voorzien van de verkeersborden C3, 'uitgezonderd 
plaatselijk verkeer' en F45c.  

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in het Hofkwartier, de Zandstraat (stuk tussen de 
Collegestraat en de Grote Markt), de Koppelandstraat (stuk tussen de Nonnenstraat en de 
Grote Markt) en de Kloosterstraat van woensdag 1 september 2021 om 7 uur tot met 
donderdag 9 september 2021 om 12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 
plaatsing van nadarhekken met verlichting voorzien van de verkeersborden C3, 'uitgezonderd 
plaatselijk verkeer', F45c en afdekken verkeersborden C1 en C31a. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 


