VZW AARTRIJKE LEEFT

Beste dorpeling(en),
Binnenkort is er de 24e Aartrijke Leeft Septemberkermis. Mogen wij U als
buurtbewoner attent maken op de verkeersregeling die van toepassing is tijdens
het kermisweekend. Gelieve de instructies van de vrijwillige signaalgevers,
alsook van de politiediensten te volgen. Het is het verboden te parkeren op
parking van Jonkhove, vanaf vrijdag 23-09-2022 om 18u30 tot en met zondag
25-09-2022 om 20u00 en dit om plaats te hebben voor de organisatoren, de
artiesten en medewerkers. Gelieve ook het parkeerverbod in het centrum te
respecteren, dit garandeert een vlotte doorgang voor politie en hulpdiensten bij
noodgevallen, en draagt bij aan een vlotte organisatie van de kermis. Er valt dit
jaar terug voor jong en oud wat te beleven.
De veiligheid van iedereen primeert op individueel belang.
Er zal op zaterdagavond 24 september ook wat lawaaihinder zijn door de grootse
tractorzegening. We kregen hier van de gemeente een goedkeuring voor. Wees
verdraagzaam en geniet van de activiteiten voor jong en oud in ons dorp.
Alvast bedankt voor Uw medewerking en… tot Aartrijke Leeft kermis !!!

Parkeerverbod en omleiding :
Vanaf zaterdag 24 September om 12.00 uur tot zondag 25 September
20.00 uur Parkeerverbod en absoluut verbod van verkeer in :

- Brugsestraat vanaf de kerk tot kruispunt Schoolstraat-Ossebilkstraat
- Aartrijksestraat vanaf de kerk tot hoek H. Baekelandlaan
- Eernegemsestraat vanaf kruispunt Steenstraat-Engelstraat tot hoek
Aartrijksestraat
- L. Devischstraat
- A. Mervilliestraat tot kruispunt Schoolstraat
- Elverdinge tot parking A-mode (enkel op zondag)

Volledig parkeerverbod langs de omleiding vanaf :
zaterdag 24/09 vanaf 12.00 uur tot en met Zondag 25/09 20.00 uur in :

- Schoolstraat tussen Brugsestraat en Prof. Nelisstraat
- P. Nelisstraat
- Ossebilkstraat tussen Brugsestraat en H. Baekelandlaan
- Brugse Heirweg tussen Noordstraat en Prof. Nelisstraat
De versie van deze bewonersbrief, met bijhorende kaart alsook ons volledige
programma kan je ook bekijken via onze website : www.aartrijkeleeft.be
Met goedkeuring van Schepencollege Gemeente Zedelgem
en politie Het Houtsche
Nog vragen ? Mail ons : info@aartrijkeleeft.be

