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Zomerkerm¡s

- jaarmarkt

& jaarmarktkoers 20

juni 2019

Mevrouw, mijnheer
Door de zomerkermis is het van dinsdag 18 juni 12.30 uur tot en met dinsdag 25 juni 1 1 .00 uur
verboden te parkeren en stil te staan op het Marktplein en de Markt (huisnqmmer 2 t.e.m. 16). De
toegang is op dat moment ook verboden voor alle verkeer. Er wordt een omleiding voorzien vanaf
het kruispunt Stationsstraat/Raamstraat - Lijnendraaierstraat - Kerkstraat. Op donderdag 20 juni
2019 is deze omleiding niet van toepassing. De omleiding voor de jaarmarkt kan dan worden
gevolgd. (zie verder)
Op donderdag 20 juni is er van 8 tot 13 uur jaarmarkt in Eeklo. De kramen staan opgesteld langs
de N9 (Stationsstraat en Markt), aan weerszijden van de middenberm.

Vanaf 16.30 uur start de traditionele jaarmarktwielerwedstrijd van De Sportvrienden. De
renners starten aan het marktplein en rijden via Markt, Boelare en Blommekens, terug via
Boelare naar Markt en Stationsstraat. Om 16.30 uur is er een wedstrijd voor dames. Om 1Bu start
het heren criterium (beloften en elite zonder contract). De wedstrijden zijn afgelopen rond 20.15
uur. Deze wedstrijden worden gereden op een gesloten omloop.

Volgende maatregelen zijn op donderdag 20 juni van kracht
PARKEREN
Parkeren en stilstaan is verboden van 5 tot en met 21 uur in volgende straten of delen van
straten:
Markt
Stationsstraat - huisnummers 1 tot 81, gT tot 107 en 2 tot 78
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Marktplein
Kerkplein - huisnummer 1 tot 6

þ. Goethalsstraat
Raverschootstraat - tussen Tieltsesteenweg en D. Goethalsstraat
Oostveldstraat - tussen de Stationsstraat en Kottemstraat (parkeerplaatsen op de rijbaan)
Zandvleuge
Tieltsesteenweg - tussen de Raverschootstraat en de Nijverheidskaai

Parkeren en stilstaan is verboden van 13 tot en met
straten:

o
o

Boelare

Blommekens

2l

uur in volgende straten of delen van

Parkeren en stilstaan is verboden van 14 tot en met 21 uur in volgende straten of delen van
straten:
. Nijverheidskaai
o Nieuwendorpe, tussen de Nijverheidskaaien de Slachthuisstraat
TOEGANG
De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is tussen 5 en 14 uur verboden
voor alle voertuigen:
Markt
Marktplein
Kerkplein - vanaf Markt t.e.m. huisnummer 1A
Stationsstraat - tussen de markt en de doorsteek aan het Krügercomplex
Stationsstraat - rechterrijstrook tussen huisnummer 97 en 107
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Van 14 tot en met

2f uur gaat het verbod in voor volgende straten

en pleinen voor alle

voertuigen:
¡ Markt

¡
o
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Stationsstraat - tussen de markt en de doorsteek aan het Krügercomplex
Boelare
Blommekens

De toegang tot volgende straten en pleinen of gedee{tes ervan is tussen 5 en 2l uur verboden
voor alle voertuigen, uitgezonderd plaatselijk verkeer:
o Burgemeester Lionel Pussemierstraat, komende van de Oostveldstraat
r Collegestraat, komende van de Zuidmoerstraat
o Patersstraat, komende van de Zuidmoerstraat
o Kaaistraat, komende van de Zuidmoerstraat

De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is tussen 14 en 21 uur verboden
voor alle voertuigen, uitgezonderd plaatselijk verkeer:
¡ Rabautstraat, komende vanaf het-rondpunt (watertoren)
r Roze, komende vanaf de Rabautstraat
¡ Kerkstraat komende vanaf de Roze
o Koning Albertstraat
¡ Molenstraat, tussen de D. Goethalsstraat en de Koning Albertstraat

¡ Zilverstraat
r Teirlinckstraat
o {. Van Ackerstraat
o Garenstraat
¡ Raamstraat, tussen de Melkerijen de Stationsstraat

OMLEIDING
a

Tussen 5 en 21 uur
Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N9 komende van Gent met
bestemming Brugge en omgekeerd vanaf het kruispunt StationsstraaVOostveldstraat:
Oostveldstraat - Kriekmoerstraat - Vrombautstraat - Zandvleuge - Heilig Grafstraat kruispunt Heilig GrafstraaVMolenstraat.
Tussen 5 en l4 uur
Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N499 komende van Aalter
met bestemming Gent en omgekeerd vanaf het kruispunt N499 Koning AlbertstraaV N434
Boelare/ N9 Markt / N9 Molenstraat / N434 Boelarei- N434 Blommekes - Vrombautstraat
- Kriekmoerstraat- Oostveldstraat - kruispunt Oostveldstraat /N9 Koningin Astridplein/N9
Stationsstraat / Visstraat.

CENTRUMSIAD

Tussen 14 en

a

2l uur

Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N9 komende van Brugie

met bestemming Aalter en omgekeerd vanaf het kruispunt N9 Molenstraat/D.
Goethalsstraat - D. Goethalsstraat - Raverschootstraat - kruispunt RaverschootstraaV
N499 Tieltseçteenweg/Koning Albertstraat.
Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer komende van Gent met
bestemming Aalter vanaf het kruispunt rond punt watertoren/ N434 Blommekes - N434
Blommekes - Zandvleuge - Heilig Grafstraat - N9 Molenstraat - Desiré Goethalsstraat
Raverschootstraat - kruispunt RaverschootstraaV N499 Tieltsesteenweg / N499 Koning
Albertstraat

-

Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N499 komende van Aalter
met bestemming Brugge/Gent vanaf het kruispunt Tieltsesteenwegi Nijverheidskaai
R43 Nieuwendorpe - R43 Ringlaan - kruispunt R43 Ringlaan / NO Leopoldlaan

-

VERANDERING VAN RIJRICHTING
Er wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd tussen 5 en
pleinen of gedeeltes ervan:
Patersstraat
Collegestraat
Kaaistraat
Garenstraat
Raamstraat, tussen de Mèlkerij en Stationsstraat

2l uur in volgende straten en
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Er wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd

tussen 14 en 21 uur in volgende straten en

pleinen of gedeeltes ervan:

o
o

Zilverstraat
Teirlinckstraat

Volgende maatregelen zijn van woensdag l9 juni tot vrijdag 21 juni van kracht:
Parkeren en stilstaan is verboden van woensdag 19 juni 12 uur tot en met vriidag 21 juni 16
uur in volgende straten of delen van straten:
o Boelare, de parkeerplaatsen van huisnum mer 72 tot en met huisnummer 88
o Boelare, de parkeerplaatsen van huisnummer 71 tot en met huisnummer 75.
Hopelijk kunt u begrip opbrengen voor dit ongemak.
Hoogachtend,

Van

meen D

a ndevelde

Burgemeester

