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Gewijzigde verkeerssituatie – vrijdag 23 juni 2017 – Brechtse stratenloop 
 

Beste 
 
Naar aanleiding van de Brechtse Stratenloop, op vrijdag 23 juni 2017, werd een tijdelijk politiereglement opgesteld.  
Wij verzoeken u om rekening te houden met de aanpassingen aan de verkeerssituatie die omschreven worden op 
de rugzijde van deze brief. Graag nodigen wij u uit op de gezellige Gemeenteplaats, waar u naast de loopwedstrijd 
en kermis mee kan genieten van een gratis optreden van Discobar Fietszak, aansluitend op de stratenloop. 
Hieronder vindt u een afbeelding van het parcours.  
 

 
 
Met vriendelijke groeten 
 
namens het college van burgemeester en schepenen 
 
Annemie Marnef        Luc Aerts 
secretaris         burgemeester 

Tav de bewoners 



 
 
 
 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 23 juni 2017: 

- Van 09.00 uur tot 24 juni 2017 om 01.00 uur parkeren en stilstaan van voertuigen te verbieden op de 
Gemeenteplaats voor wat betreft de parkeerhavens tussen huisnummer 9 en het oude gemeentehuis. 

- Van 09.00 uur tot 24 juni 2017 om 01.00 uur het verkeer van voertuigen te verbieden op de Gemeenteplaats 
voor wat betreft het gedeelte tussen huisnummer 9 en het Schoolplein. 

- Van 13.00 uur tot 24 juni 2017 om 01.00 uur alle verkeer op de Gemeenteplaats te verbieden vanaf het 
postkantoor tot voorbij de GB (aan beide kanten).  Parkeren en stilstaan wordt er eveneens verboden 
(uitgezonderd kermis- en marktkramers). 

- Van 13.00 uur tot 01.00 uur parkeren en stilstaan van voertuigen te verbieden op de Gemeenteplaats op de 
parkeerhavens voor het postkantoor. 

- Van 13.00 uur tot 01.00 uur het parkeren te verbieden in de Mudaeusstraat tussen de ingang van het park en de 
Gemeenteplaats. 

- Van 15.00 uur tot 01.00 uur alle verkeer te verbieden op de Gemeenteplaats. Parkeren en stilstaan wordt er 
eveneens verboden (uitgezonderd kermiskramers). 

- Van 13.00 uur tot 21.30 uur de enkelrichting in de Hendrik Schoofsstraat tussen de Gemeenteplaats en de 
Museumstraat tijdelijk op te heffen. 

- Van 17.00 uur tot 21.30 uur stilstaan en parkeren op de rijbaan te verbieden in de volgende straten : 
- Lessiusstraat tussen Biest en Waterhoevelaan. 
- Schoolstraat tussen Lessiusstraat en Heiakker. 
- Schoolplein. 
- Heiakker tussen Schoolstraat en Waterhoevelaan. 
- 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 Borghthoevestraat. 
- Borghthoevestraat tussen J. Van der Nootstraat en J. De Costerstraat. 
- J. De Costerstraat. 
- Frans Oomspad. 
- Gasthuisstraat tussen kruispunt met N133 (Bethovenstraat) en Biest. 
- Biest. 
- Lange Pad. 

- Van 18.30 uur tot 21.30 uur alle verkeer te verbieden in de volgende straten : 
- Lessiusstraat tussen Biest en Waterhoevelaan. 
- Schoolstraat tussen Lessiusstraat en Heiakker. 
- Schoolplein. 
- Heiakker tussen Schoolstraat en Waterhoevelaan. 
- 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 Borghthoevestraat. 
- Borghthoevestraat tussen J. Van der Nootstraat en J. De Costerstraat. 
- J. De Costerstraat. 
- Frans Oomspad. 
- Gasthuisstraat tussen kruispunt met N133 (Bethovenstraat) en Biest. 
- Biest. 
- Lange Pad. 
- Mudaeusstraat tussen Gemeenschapscentrum en Gemeenteplaats. 

- Een omleiding zal in beide richtingen ingesteld worden via de Bethovenstraat - de rotonde N133 - N115b – De 
Ring – Lessiusstraat. 

 
Voor meer informatie over de Brechtse stratenloop, het parcours, de uurregeling en aangepaste verkeersregeling kan u 
steeds terecht op de gemeentelijke website www.brecht.be . U klikt dan verder door naar vrije tijd – sport – sportactiviteiten – 
Brechtse stratenloop.  

http://www.brecht.be/

