Beste inwoners van de Batjeszone,
Het zijn Batjes en dit zorgt natuurlijk voor de nodige verkeersimpact. Als inwoner of handelaar uit de
Batjeszone vatten we nog onderstaande info samen. Wat we verstaan onder Batjeszone vind je
onderaan de tekst. Onze excuses voor de hinder. Niettemin hopen we dat je ook kan meegenieten
van de gezelligheid en het programma vanaf vrijdag 24 juni tot en met maandag 27 juni

Grote Markt en Polenplein
Vanaf dinsdag 21 juni 2022 om 14 uur tot en met dinsdag 28 juni 2022 om 04 uur zijn de parkings
Grote Markt en Polenplein niet beschikbaar.

Vrijdag 24 juni - Vat van Rodenbach op de Grote Markt
Vanaf vrijdag 24 juni om 19 uur tot en met zaterdag 25 juni 2022 om 01.30 uur is de omgeving van
de Grote Markt verkeersvrij. Komende van de Noordstraat, verplicht rechtsaf richting Manestraat.
Komende van de Sint-Michielsstraat, verplicht rechtsaf richting Zuidstraat. Dit in het kader van de
veiligheid wegens de verwachte volkstoeloop.

Zaterdag 25 juni en zondag 26 juni - Braderie
Vanaf zaterdag 25 juni om 10 uur tot en met zondag 26 juni om 24 uur is het verboden te rijden in
de volgende straten. In deze straten geldt ook een parkeerverbod vanaf zaterdag 25 juni om 5 uur
tot zondag 26 juni om 24 uur.
• Noordstraat: tussen de Kokelaarstraat en de Grote Markt.
• Sint-Amandsstraat: tussen de Jan Mahieustraat en de Noordstraat.
• Henri Horriestraat: tussen De Munt en de Ooststraat.
• Jan Mahieustraat: tussen de Hendrik Consciencestraat en de Ooststraat.
• Vlamingstraat: tussen de Garenstraat en de Ooststraat.
• Wallenstraat
• Manestraat
• Vrouwenstraat
• Sint-Michielsplein: tussen de Sint-Michielsstraat en de Grote Markt.
• Grote Markt
• Zuidstraat
• Patersstraat
• Ooststraat
• Poststraat
• Polenplein
• Sint-Alfonsusstraat: tussen het rondpunt met de Delaerestraat en de Poststraat
• Delaerestraat: tussen de Ooststraat en de Sint-Alfonsusstraat
• Gasstraat: tussen de inrit van de parking van de Cityscoop en de bushaven
• Kortparkeerzone Stationsplein
• Leenstraat: In de Leenstraat wordt er enkel doorgang verleend voor automobilisten met
vertoon van een toegangskaart.

Maandag 27 juni - Roeselswing en slotmanifestatie Stationsplein
De Gasstraat, tussen de inrit van de parking van de Cityscoop en de bushaven inclusief
kortparkeerzone Stationsplein, blijft op maandag afgesloten van 8 uur tot 24 uur.
Kort parkeren Stationsplein zal in die tijdsperiode dus ook niet mogelijk zijn.

Centrumparkings
De Centrumparking De Munt, De Wallenparking, Ooststraat-Station en de Moermanparking blijven
tijdens de Batjes bereikbaar. Op zaterdag en zondag kan je er zelfs 4 uur lang parkeren voor € 1.

Batjeszone

