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Jouw brieven stuur je naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare

Verkeersmaatregelen “9de Dovy Natourcriterium” op 31 juli 2018
Beste buurtbewoner,
Op dinsdag, 31 juli 2018, vindt het “9de Dovy Natourcriterium” plaats in het
stadscentrum. Deze wielerwedstrijd start reeds om 15.00 uur in de Sint-Amandsstraat en
eindigt omstreeks 21.30 uur in de Sint-Amandsstraat ter hoogte van het de Coninckplein.
Het Dovy Natourcriterium is gratis toegankelijk.
Parcours: Sint-Amandsstraat, Kleine Bassinstraat, Cichoreistraat, Kokelaarstraat,
Noordstraat, Ooststraat, Jan Mahieustraat, Hendrik Consciencestraat, Henri Horriestraat,
Sint-Amandsstraat.
Voor een vlot en veilig verloop van deze wielerwedstrijd, werd er een tijdelijk
verkeersreglement opgesteld. Via de link https://www.roeselare.be/hinder evenementen
kan je het volledige tijdelijk verkeersreglement lezen en alle bijhorende plannen
raadplegen. Ter verduidelijking vind je achteraan deze brief een begeleidend plannetje.
Heb je vragen of opmerkingen over het wielerevenement?
Neem dan contact op met dhr. Björn Leenknegt, publieksmedewerker van de Stad, via
het telefoonnummer 051 26 23 67 of via het mailadres bjorn.leenknegt@roeselare.be.
De stadsdiensten en de organisatie ‘Roeselare Koerst’ stellen alles in het werk om deze
manifestatie in goede banen te leiden en eventuele hinder tot een minimum te beperken.
Hieromtrent werden er duidelijke afspraken gemaakt omtrent lawaai, mobiliteit en
algemene veiligheid.
We nodigen je graag uit om mee te komen genieten van dit sportief evenement in ons
stadscentrum.
Met vriendelijke groeten

!

!
Geert Sintobin
Algemeen directeur
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Kris Declercq
Burgemeester

Alle verkeer van voertuigen verboden
Vanaf dinsdag, 24 juli 2018 om 20.00 uur, tot en met donderdag, 2 augustus 2018 om
24.00 uur, is alle verkeer van voertuigen verboden op de Moermanparking.
Vanaf dinsdag, 31 juli 2018 om 08.00 uur, tot en met woensdag, 1 augustus 2018 om
02.00 uur, is alle verkeer van voertuigen verboden in de volgende straten of gedeelten
ervan:
- Sint-Amandsstraat (tussen het Stationsplein en de Noordstraat)
- Kleine Bassinstraat
- Cichoreistraat
- Kokelaarstraat
- Henri Horriestraat (tussen de Hendrik Consciencestraat en de Sint-Amandsstraat)
- Jan Mahieustraat (tussen de Hendrik Consciencestraat en de Sint-Amandsstraat)
- Hugo Verrieststraat (vanaf de Achiel Denysstraat tot de Jan Mahieustraat)
- Teerlingstraat
- Landbouwstraat.
Vanaf dinsdag, 31 juli 2018 om 12.30 uur, tot en met woensdag, 1 augustus 2018 om
02.00 uur, is alle verkeer van voertuigen verboden in de volgende straten of gedeelten
ervan:
- Noordstraat (vanaf de Désiré Mergaertstraat tot de Grote Markt)
- Ooststraat (vanaf de Grote Markt tot de Jan Mahieustraat)
- parking van de Grote Markt
- Jan Mahieustraat (vanaf de Ooststraat tot de Hendrik Consciencestraat)
- Hendrik Consciencestraat (vanaf de Jan Mahieustraat tot de Henri Horriestraat)
- Hugo Verrieststraat (vanaf de Adriaen Willaertstraat tot de Achiel Denysstraat)
- Achiel Denysstraat
- Louis Tantstraat.
Enkel plaatselijk verkeer toegestaan
Van dinsdag, 31 juli 2018 om 08.00 uur, tot en met woensdag, 1 augustus 2018 om
02.00 uur, is op de volgende wegen alle verkeer van voertuigen verboden, uitgezonderd
voor het plaatselijk verkeer:
- Rondekomstraat (vanaf de Gasthuisstraat tot de Landbouwstraat)
- Adriaen Willaertstraat (vanaf de Noordstraat tot de Hugo Verrieststraat)
- Hugo Verrieststraat (vanaf de Brugsesteenweg tot aan de Adriaen Willaertstraat).
Op dinsdag, 31 juli 2018 vanaf 08.00 uur tot en met 12.30 uur is op de volgende wegen
alle verkeer van voertuigen verboden, uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer:
- Louis Tantstraat
- Achiel Denysstraat
- Hugo Verrieststraat (vanaf de Adriaen Willaertstraat tot de Achiel Denysstraat).
Vanaf dinsdag, 31 juli 2018 om 12.30 uur, tot en met woensdag, 1 augustus 2018 om
02.00 uur, is op de volgende wegen alle verkeer verboden, uitgezonderd voor het
plaatselijk verkeer:
- Noordstraat (vanaf de Brugsesteenweg tot de Adriaen Willaertstraat)
- Uilstraat (vanaf de Kattenstraat tot de Noordstraat)
- Albrecht Rodenbachstraat (vanaf de Karnemelkstraat tot de Noordstraat)
- Poststraat (vanaf de Sint-Alfonsusstraat tot de Ooststraat)
- Delaerestraat (vanaf de Sint-Alfonsusstraat tot de Ooststraat)
- Torenstraat (vanaf de Hendrik Consciencestraat tot de Garenstraat)
- Vlamingstraat (vanaf de Hendrik Consciencestraat tot de Garenstraat)
- Garenstraat (vanaf de Vlamingstraat tot de Jan Mahieustraat)
- Zuidstraat (vanaf de Paterstraat tot de Grote Markt).
Verboden te parkeren
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Vanaf dinsdag, 24 juli 2018 om 20.00 uur, tot en met donderdag, 2 augustus 2018 om
24.00 uur, is het parkeren van voertuigen verboden in de volgende straten of gedeelten
ervan:
- Moermanparking
- Cichoreistraat (ter hoogte van de inrit van de Moermanparking, over een lengte van
20 meter langs beide kanten)
- Kleine Bassinstraat ter hoogte van de inrit van de Moermanparking, over een lengte van
20 meter langs beide kanten.
Vanaf maandag, 30 juli 2018 om 18.00 uur, tot en met woensdag, 1 augustus 2018 om
02.00 uur, is het verboden te parkeren op de volgende straten of gedeelten ervan,
langs beide kanten:
- Sint-Amandsstraat (vanaf de Landbouwstraat tot de Noordstraat)
- Kleine Bassinstraat (vanaf de Sint-Amandsstraat tot de Landbouwstraat, met
uitzondering van de strook zoals vermeld staat in artikel 3.1.1. van het tijdelijk
verkeersreglement)
- Cichoreistraat (vanaf de Teerlingstraat Landbouwstraat tot de Hugo Verrieststraat,
met uitzondering van de strook zoals vermeld staat in artikel 3.1.1. van het tijdelijk
verkeersreglement)
- Kokelaarstraat
- Noordstraat (vanaf de Kokelaarstraat tot de Ooststraat)
- Ooststraat
- Henri Horriestraat (vanaf de Hendrik Consciencestraat tot de Sint-Amandsstraat)
- Hendrik Consciencestraat (vanaf de Henri Horriestraat tot de Torenstraat)
- Jan Mahieustraat
- Teerlingstraat.
Vanaf dinsdag, 31 juli 2018 om 08.00 uur, tot en met woensdag, 1 augustus 2018 om
02.00 uur, is het verboden te parkeren op de volgende straten of gedeelten ervan:
- Sint-Amandsstraat (vanaf het Stationsplein tot de Landbouwstraat – beide kanten)
- Landbouwstraat (beide kanten)
- Louis Tantstraat (beide kanten)
- Hugo Verrieststraat (beide kanten)
- Adriaen Willaertstraat (vanaf de Duivestraat tot de Hugo Verrieststraat – beide kanten)
- Adriaen Willaertstraat (vanaf de Noordstraat tot en met het huisnummer 10 – beide
kanten)
- Noordstraat (vanaf de Adriaen Willaertstraat tot de Kokelaarstraat – beide kanten)
- Kleine Bassinstraat (vanaf de Hendrik Consciencestraat tot de Sint-Amandsstraat –
beide kanten)
- Uilstraat (oneven kant)
- Achiel Denysstraat (beide kanten)
- Hendrik Consciencestraat (vanaf de Torenstraat tot het Stationsplein – beide kanten).
Vanaf dinsdag, 31 juli 2018 om 12.30 uur tot en met woensdag, 1 augustus 2018 om
02.00 uur, is het parkeren van voertuigen verboden op de parking van de Grote Markt.
Vanaf dinsdag 31 juli 2018 12.30 uur tot en met woensdag 1 augustus 2018 02.00 uur
wordt artikel 1 van de Gemeenteraadsbeslissing van 2 juni 1985, houdende regeling van
het verkeer in de Uilstraat, opgegeven en wordt er dubbele richting ingevoerd.

Vanaf dinsdag 31 juli 2018 12.30 uur tot en met woensdag 1 augustus 2018 02.00 uur
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wordt artikel 1 van de Gemeenteraadsbeslissing van 2 juni 1985, houdende regeling van
het verkeer in de Hendrik Consciencestraat – tussen het Stationsplein en de Jan
Mahieustraat en op het Stationsplein tussen de Sint-Amandsstraat en de Hendrik
Consciencestraat opgeheven voor hulpdiensten.
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