
 
 

                                              FESTIVITEITEN : 02/464.04.50 

Bericht aan de inwoners van de Dr. Ch. Leemansstraat & Prosper Preserstraat 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

Betreft: Tijdelijk veranderde verkeerssituatie. 

Tijdens het feestweekend van 1 tot 4 september 2017 zijn wij genoodzaakt om tijdelijk de verkeersituatie te wijzigen. 

 

Vrijdag 1 september: wekelijkse markt -  Kortestraat en de Dr. Charles Leemansstraat (tussen de Kerkstraat en het Koning 

Boudewijnplein). Van 12u tot 20u zal de verkeerssituatie als volgt aangepast worden: 

Prosper Preserstraat, sectie Soldatenstraat/Charles Leemansstraat, blijft ongewijzigd; u kan de normale rijrichting volgen.  

Prosper Preserstraat, sectie Kerkstraat/Charles Leemansstraat, blijft ongewijzigd; u kan de normale rijrichting volgen.  

Charles Leemansstraat, van Nr 1 tot Nr 17 en langs de kerk: verboden voor alle verkeer en het parkeren. 

 

Zaterdag 2 september: Rommelmarkt. 

Geen verkeer mogelijk in uw straat van 4 uur ’s morgens tot 20 uur s ’avonds. Er zullen dan ook geen wagens in de straat 

mogen geparkeerd staan.  

 

Zondag 3 september : speelgoed rommelmarkt. Op het Koning Boudewijnplein en de Grand-Halleuxstraat. 

Van 9u tot 17u : Charles Leemansstraat, sectie Kerk/Prosper Preserstraat: de verplichte rijrichting gaat van de schoolplein 

naar de Groot-Bijgaardenstraat. Deze sectie (éénrichtingsverkeer) zal dus niet bereikbaar zijn vanaf de Groot-

Bijgaardenstraat. 

 

Maandag 4 september: Jaarmarkt van 12u00 tot 20u00; de verkeerssituatie zal als volgt aangepast worden: 

Prosper Preserstraat, sectie Soldatenstraat/Charles Leemansstraat, blijft ongewijzigd; u kan de normale rijrichting volgen. U 

kan echter niet rechts afslaan, u bent verplicht links af te slaan richting Groot-Bijgaardenstraat. 

Prosper Preserstraat, sectie Kerkstraat/Charles Leemansstraat, blijft ongewijzigd; u kan de normale rijrichting volgen. U kan 

echter niet links afslaan, u bent verplicht rechts af te slaan richting Groot-Bijgaardenstraat. 

Charles Leemansstraat, sectie Kerk/Prosper Preserstraat: verboden voor alle verkeer alsook parkeren. 

Charles Leemansstraat, sectie Prosper Préserstraat/Groot-Bijgaardenstraat: de verplichte rijrichting gaat van de Prosper 

Préserstraat naar de Groot-Bijgaardenstraat. De Charles Leemansstraat (éénrichtingsverkeer) zal dus niet bereikbaar zijn 

vanaf de Groot-Bijgaardenstraat. 

Indien u op een van deze verkeersaders woont, dient u dus uw woning te bereiken via de Soldatenstraat en dan de 

Préserstraat en, desgevallend, de Charles Leemansstraat. 

 

Wij verontschuldigen ons voor dit tijdelijk ongemak dat tot doel heeft de veiligheid van de bewoners en bezoekers te 

garanderen.  

 

Aanvaard, Mevrouw, Mijnheer, de verzekering van onze oprechte hoogachting. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen – 26/07/17 


