
 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 19MAART 2018 
 

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT 'LENTESHOPPING' EN 'SPEL VAN DE 
ROETAERT' OP ZATERDAG 7 APRIL 2018 EN ZONDAG 8 APRIL 2018 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van de ‘Lenteshopping’ op zaterdag 7 april 2018 en zondag 8 april 2018 en het ‘Spel van 
de Roetaert’ op zondag 8 april 2018: 

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Zandstraat (tussen Grote Markt en de St.-
Magdalenastraat) van zaterdag 7 april 2018 om 11 uur tot en met zondag 8 april 2018 om 19 uur. 
Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord. 

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de zuidkant van de Grote Markt van zaterdag 7 april 2018 
om 11 uur tot en met zondag 8 april 2018 om 19 uur.. Deze maatregel wordt meegedeeld door 
het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord. 

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de noordkant van de Grote Markt op zondag 8 april 2018 
van 8 uur tot en met 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van de 
verkeersborden E3 met onderbord. 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandstraat (tussen Grote Markt en St.-
Magdalenastraat) van zaterdag 7 april 2018 om 11 uur tot en met zondag 8 april 2018 om 19 uur. 
Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van nadarhekken met de nodige verlichting 
en verkeersborden C3 en wegneembare paaltjes. 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de noordkant van de Grote Markt op zondag 8 april 
2018 tussen 8 uur en 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 
nadarhekken met de nodige verlichting en verkeersborden C3. De parking zaal 't Hof blijft wel 
bereikbaar. 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de zuidkant van de Grote Markt op zondag 8 april 2018 
tussen 8 uur en 18 uur. De zuidkant van de Grote Markt blijft wel bereikbaar voor plaatselijk 
verkeer, ook de Kloosterstraat blijft bereikbaar via de zuidkant van de Grote Markt. Deze 
maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van nadarhekken met de nodige verlichting en 
verkeersborden C3, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45b. 

- De doorgang Collegestraat – Nieuwstraat blijft steeds open. 
- Op zondag 8 april 2018 wordt er toestemming gegeven aan de huurder van de foyer om vóór 

10 uur de laad- en loszone van ’t Schaliken in de Zandstraat te gebruiken om leveringen uit te 
voeren. 

 


