
Op vrijdag 21 juni 2019 van 17.00 uur tot 21.30 uur stilstaan en parkeren op de rijbaan verboden in volgende straten: 

- Borghthoevestraat tussen Ringlaan en J. De Costerstraat. 
- J. De Costerstraat 
- Frans Oomspad 
- Gasthuisstraat tussen kruispunt met N133 (Bethovenstraat) en Biest 
- Biest 
- Lange Pad 
- Mudaeusstraat, het gedeelte tussen ingang park en Gemeenteplaats 
- Gemeenteplaats 
- Lessiusstraat tussen Biest en de Waterhoevelaan 
- Bristerstraat. 
- Kerkhovenakkerlaan A. 
- Kerkhovenakkerlaan D. 
- Nollekensweg tussen Kerkhovenakkerlaan D en Oude Veldstraat. 
- Oude Veldstraat tussen Nollekensweg en Veldstraat thv nr. 53 
- Wemersweg. 
- J. Van der Nootstraat tussen Wemersweg en Ringlaan. 
- Ringlaan, het gedeelte vanaf de Ambachtslaan tot en met het kruispunt met de Energielaan (Van Marcke) 

 
Op vrijdag 21 juni 2019 van 18.00 uur tot 21.30 uur alle verkeer verboden in de volgende straten: 

- Borghthoevestraat tussen Ringlaan en J. De Costerstraat 
- J. De Costerstraat 
- Frans Oomspad 
- Gasthuisstraat tussen kruispunt met N133 (Bethovenstraat) en Biest 
- Biest 
- Lange Pad 
- Mudaeusstraat het gedeelte tussen de ingang park en de Gemeenteplaats 
- Lessiusstraat tussen Biest en de Waterhoevelaan 
- Bristerstraat 
- Kerkhovenakkerlaan A 
- Kerkhovenakkerlaan D 
- Nollekensweg tussen Kerkhovenakkerlaan D en Oude Veldstraat 
- Oude Veldstraat tussen Nollekensweg en Veldstraat thv nr. 53 
- Veldstraat tussen nr. 53 en Hofstraat 
- Hofstraat tussen Veldstraat en Wemersweg 
- Wemersweg 
- J. Van der Nootstraat tussen Wemersweg en Ringlaan 
- Gemeenteplaats 
- Ringlaan, het gedeelte vanaf de Ambachtslaan tot en met het kruispunt Energielaan (Van Marcke) 

 
Op vrijdag 21 juni 2019 van 18.00 uur tot 21.30 uur wordt tijdelijk de enkelrichting opgeheven  

- in de Hendrik Schoofsstraat tussen de Gemeenteplaats en de Museumstraat opgeheven. 
 
Op donderdag 20 juni van 8.00 uur tot zaterdag 22 juni 2019 om 01.00 uur parkeren en stilstaan voertuigen verboden:  

- op de parking van de voetbal in de Ambachtslaan. 
 
Op vrijdag 21 juni van 9.00 uur tot zaterdag 22 juni 2019 om 01.00 uur parkeren en stilstaan voertuigen verboden:  

- in de Industrielaan, Energielaan, Ambachtslaan en op de parking van sporthal De Ring. 
 
Op vrijdag 21 juni van 17.00 uur tot 22 juni 2019 om 01.00 uur alle verkeer voertuigen verboden: 

- in de Industrielaan en Energielaan 
 
Op vrijdag 21 juni 2019 van 14.30 uur tot 21.30 uur alle verkeer voertuigen verboden:  

- in de Ambachtslaan 
- uitzondering hier voor voertuigen brandweerlieden, brandweervoertuigen en voertuigen van de organisatie. 

 
 
Let op: inbreuken op deze verordening zullen bestraft worden met politiestraffen. 
 
 
Voor meer informatie over de Brechtse stratenloop, het parcours, de uurregeling van de lopers en inschrijvingen kan u steeds terecht op 
de gemeentelijke website www.brecht.be U klikt dan door naar vrije tijd – sport – sportactiviteiten – Brechtse stratenloop.  

 

http://www.brecht.be/

