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Gewijzigde verkeerssituatie – vrijdag 22 juni 2018 – Brechtse stratenloop 
 

Beste 
 
Naar aanleiding van de Brechtse Stratenloop, op vrijdag 22 juni 2018, 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. Hieronder vindt u alvast een afbeelding van het vernieuwde parcours.  
 
Versier jouw straat en supporter mee! 
Onze lopers zouden het fantastisch vinden als zij 
extra supporters in de straten zien verschijnen. Zet 
je stoeltje buiten en supporter mee samen met je 
buren. In het kader van onze actie 
“supportersgeweld” willen we jullie aanmoedigen 
om de straten kleurrijk te versieren met 
vlaggetjes, ballonnen en spandoeken om onze 
zwetende joggers aan te moedigen. Elke straat op 
het parcours kan hiervoor een gratis 
SUPPORTERSPAKKET aanvragen met onder 
andere ballonnen, vlaggetjes, spandoeken en 
toeters. Stuur een email naar 
sportdienst@brecht.be om je pakket te reserveren. 
 
We nodigen je na de wedstrijd ook graag uit op 
gezellige Gemeenteplaats. Je kan er terecht om 
gezellig iets te komen drinken of eten bij één van 
de foodtrucks tot 23.00 uur. Radio Barkas is 
discobar van dienst. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
namens het college van burgemeester en schepenen 
 
Annemie Marnef        Luc Aerts 
secretaris         burgemeester 

Tav de bewoners 

mailto:sportdienst@brecht.be


Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 22 juni 2018: 

- Van 09.00 uur tot 23 juni 2018 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 23 juni 2018 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 23 juni 2018 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 GC Jan vander Noot 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 De Ring 
- 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 Ringlaan 
- Borghthoevestraat tussen Ringlaan 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 De Ring. 
- 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. 
- Borghthoevestraat tussen Ringlaan 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. 

- Van 18.30 uur tot 21.30 uur alle verkeer te verbieden op de helft van het fietspad in de Ringlaan tussen de Jan 
van der Nootstraat en Borghthoevestraat. De splitsing zal gesignaleerd worden met nadarbarelen. 

- 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, inschrijvingen en contactgegevens 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/

