OMGEVINGSPLAN KERMISWEEKEND 10 & 11 AUGUSTUS 2019
Zowel op zaterdag als op zondag staan er heel wat activiteiten op het
programma. Via dit omgevingsplan willen wij jullie op voorhand de nodige
informatie meegeven omtrent de verkeerssituatie gedurende de periode vanaf
zaterdagochtend 10/08/2019 tot en met zondagavond 11/08/2019 om 21u.00.
Vanaf vrijdagochtend 09/08/2019 zal er op en rond het dorpsplein passage zijn
van leveranciers. De straten zelf worden pas afgesloten vanaf zaterdagmiddag
10/08/2019 om 17u.00.
Op maandag 05/08 of dinsdag 06/08 komen de kermisattracties toe. Vanaf dan
geldt er een parkeerverbod voor het onderste gedeelte van het dorpsplein.
Op vrijdag 09/08 voorzien wij op de opbouw van de buitentent (tegen het PC).
Zaterdag 10 augustus 2019
Vanaf zaterdagmiddag gaan wij de praktische werking van de Lindeloop ter
harte nemen.
Er zal nog doorgang mogelijk zijn voor het verkeer. Vanaf 17u. zal het volledige
dorpscentrum/Kerkewyck tot en met aan het kruispunt Eglantierstraat
/Nukerkeplein, Nukerkeplein/Nukerkestraat en dit tot aan de bocht
Boelaardstraat, de Glorieuxstraat, één rijstrook van de Pontstraat vanaf
kruispunt Glorieuxstraat/Pontstraat tot en met kruispunt Pontstraat/Lindeke
richting N60 en het Lindeke niet meer toegankelijk zijn voor (openbaar)vervoer.
De enigste uitzonderingen zijn natuurlijk de dienstwagens van de hulpdiensten.
Het rustoord kan ook steeds bereikt worden via de Boelaardstraat. Wij
verwittigen de nodige hulpdiensten en de bewoners.
Vanaf 18u. voorzien wij een officiële opening op het dorpsplein. Na de opening
is er een loopwedstrijd voorzien vanaf 18u.30 tot 19u.30. Het parcours ziet er
als volgt uit. De deelnemers starten aan de voorkant van de kerk, lopen rond de
kerk en gaan via het Nukerkeplein de Glorieuxstraat door, draaien op de
Pontstraat naar rechts en nemen onmiddellijk de afslag via het ‘Lindeke’
richting de lindeboom. Daar gaan zij opnieuw naar rechts en lopen zij richting
het parochiaal centrum. Zij lopen opnieuw rond de kerk richting Glorieux.

Oranje: Buitentent en inschrijving Lindeloop
Blauw: foorkramers (drie kramen)
Zwart: Nadars + nadars in het midden van de baan Nukerkeplein richting
Glorieux om de beide looprichtingen te scheiden.
Rood: Rode Kruis
Ook na 19u.30 blijft het onderste gedeelte van het Nukerkeplein + gedeelte
vanaf Deriemaecker Printing (hoek Nukerkeplein/ Eglantierstraat) richting het
PC blijft afgesloten. Alle andere wegen worden opnieuw vrijgegeven.
Zondag 11 augustus 2019
Op zondag 11 augustus om 11u.30 wordt het feestweekend opnieuw opgestart
met een eetfestijn. Tijdens en na het eetfestijn zijn er opnieuw activiteiten voor
de allerkleinsten voorzien. Wij voorzien een schminkster, twee springkastelen,
foorkramen en een creahoek en een kidsrun!
Omwille van het feit dat de kidsrun zal plaats vinden rond de kerk wordt het
parcours vanaf 11u.00 volledig afgesloten. De kidsrun eindigt om 17u. Nadien
zal er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk zijn van Nukerkestraat naar de
Glorieuxstraat en naar de Boelaardstraat. Het onderste gedeelte van het
Nukerkeplein rond de kerk + parking + doorgaan Kerkewyck blijft niet
toegankelijk tot en met 21u.! Na 21u. worden alle straten opnieuw toegankelijk
voor doorgaand verkeer.

REGISTER – ORGANISATIE TIJDENS KIDSRUN
GROEN: SCHMINKSTER
BLAUW: EENDJESKRAAM & SCHIETKRAAM & BUNJIFUN
PAARS: 2 SPRINGKASTELEN
LICHTBLAUW: CREAHOEK
ORANJE: BARTENT/INSCHRIJVINGEN KIDSRUN
BRUIN: HOF VAN YS
ROOD: EHBO TENT
ZWART: NADARS
GEEL: RODEO STIER

SITUATIE NA KIDSRUN VANAF 17u. TOT 21u.!

PARKEERVERBOD
Gedurende 10 en 11/08 en eigenlijk vanaf 05/08 dient er ook een
parkeerverbod te zijn zodat de foorkramers hun kramen en caravan kunnen
plaatsen. Het verbod is nodig voor de volledig parking rond de ingang van
Kerkewyck.
(zie
lichtgrijze
rechthoeken)

OP DONDERDAG 2/5/2019 WORDT EEN DATUM VOOR EEN
INFOMOMENT VOOR DE BEWONERS VAN KERKEWYCK EN VOOR DE
BEWONERS LANGS HET PARCOURS VAST GELEGD.

