Sint-Agatha-Berchem, 17 april 2019.
Bericht aan de bewoners van de J. Mertensstraat
de P. Veremanstraat, de Bloemkwekersstraat,
het Bloemenoord, het Populierenoord en de
Hortensiagaarde
Mevrouw, Mijnheer,
Betreft: evenement ‘Buitenspeeldag’ in het Pirsoulpark en zeepkistenrace in de
Joseph Mertensstraat georganiseerd door Brede School Flamingo en
Gemeenschapscentrum De Kroon – Parking en plaatselijk verkeer.
Op woensdagnamiddag 24 april zetten alle Nederlandstalige televisiezenders de schermen op
zwart en roepen ze de kinderen op om buiten te gaan spelen en sporten. In het kader van deze
“Buitenspeeldag” organiseert Brede School Flamingo (een samenwerkingsverband tussen buurt
en school) samen met GC De Kroon een namiddag vol gratis speelplezier in het Pirsoulpark, in
een deel van de Bloemkwekersstraat en naast het nieuwe fitnesspark in de Bloemkwekersstraat.
In de Joseph Mertensstraat wordt een zeepkistenrace voor lagere schoolkinderen gehouden.
De opbouw voor de spelactiviteiten zal reeds starten op woensdag 24 april om 9u. De
spelnamiddag voor de kinderen en jongeren vindt plaats tussen 13u en 17u. De afbraak zal
afgelopen zijn omstreeks 19u.
Om het spelplezier en de veiligheid van de kinderen te garanderen zal het
Bloemenoord, het Populierenoord en de Hortensiagaarde afgesloten worden voor
plaatselijk verkeer op woensdag 24 april van 9u tot 19u (parkeren toegelaten). De
volledige Joseph Mertensstraat, de P. Veremanstraat en een deel van de
Bloemkwekersstraat (van aan de Koning Albertlaan tot en met huisnummer 150) zal
op ditzelfde moment eveneens worden afgesloten voor parking en plaatselijk
verkeer. Het zal bijgevolg onmogelijk zijn om door dit stuk straat te rijden of er te
parkeren. Het in- en uitrijden van de garages in deze straten is eveneens onmogelijk.
Wij vragen u dus om vanaf 9u geen wagens te parkeren in de Joseph Mertensstraat,
de P. Veremanstraat en het stuk Bloemkwekersstraat van aan de Koning Albertlaan
tot en met huisnummer 150. Deze maatregel is van kracht voor een beperkte duur,
vanaf 19u wordt het inrijden, parkeren en in- en uit rijden van de garages opnieuw
mogelijk.
U wordt vriendelijk uitgenodigd om mee te komen buiten spelen en supporteren voor de
zeepkistenrace. Hopelijk zorgen de vrolijke kindergezichten ervoor dat u dit tijdelijk ongemak
vergeet.
Wij danken u voor uw begrip.
Het College van Burgemeester en Schepenen
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