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Autoluwe winkelstraten

Geachte exploitant,
Tijdens het Eindejaarsmobiliteitsplan en de Wintersoldenzaterdagen werd reeds heel wat
aandacht geschonken aan de veiligheid van voetgangers tijdens het winkelen.
Het nieuwe mobiliteitsplan van de Stad streeft dan ook naar een uitbreiding van een
voetgangerszone. In deze voetgangerszone wordt bijzonder aandacht geschonken aan het
vermijden van conflicten tussen voetgangers en fietsers. Een eerste realisatie van de
uitbreiding van deze voetgangerszone is nu een feit.
Wanneer?
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 21 december 2015 om
elke zaterdag en elke eerste zondag van de maand een gedeelte van de binnenstad
autoluw te maken in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan.
Verkeersluwe straten
Om het shoppen op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen, zullen de volgende
straten op voormelde dagen van 13.00 tot 18.00 uur autoluw worden gemaakt:
Steenstraat, Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Zuidzandstraat.
Concreet betekent dit dat in deze straten verder alle verkeer en de doortocht van alle
voertuigen, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en rijdieren verboden zal zijn op
basis van een aanvullend reglement.
Deze bepaling geldt niet voor fietsers en
hulpdiensten, noch voor elektrische rolstoelen gebruikt door personen met een handicap.
Dit houdt ook in dat Parking Zilverpand van 13.00 tot 18.00 uur niet bereikbaar zal
zijn.
Wat met de taxistandplaatsen op de Markt en in de Adriaan Willaertstraat?
De taxistandplaatsen, voorzien voor taxi’s met vierkante taxiplaten, op de Markt en in
de Adriaan Willaertstraat blijven behouden.
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De taxi’s kunnen via de Katelijnestraat – Mariastraat – Oude Burg – Wollestraat (uit Oude
Burg linksaf) de taxistandplaatsen op de Markt en in de Adriaan Willaertstraat bereiken.
Wegrijden via de Vlamingstraat.
De taxistandplaatsen in de Adriaan Willaertstraat zullen eveneens bereikbaar zijn via
Hoogstraat – Philipstockstraat – Vlamingstraat.
Gewijzigde verkeerssituaties
Daarnaast willen wij u nog op de hoogte brengen van bepaalde gewijzigde
verkeerssituaties:
bepaalde straten worden tijdelijk tweerichtingsverkeer of veranderen van
verkeersrichting,
de Politie neemt de nodige verkeersmaatregelen zodat het duidelijk is hoe u terug
kan wegrijden uit deze zone. Deze verkeersmaatregelen worden ook afgestemd op
de nog huidige werkzaamheden in de Geldmuntstraat en de Noordzandstraat en
zullen na deze werken dan ook wijzigen.
Ter informatie
De bussen van De Lijn rijden volgens aangepaste trajecten. De bediening van de halte
Markt valt weg. De dichtstbijzijnde haltes zijn de halte aan de Stadsschouwburg en de
nieuwe tijdelijke haltes aan de Dijver, in het Sint-Salvatorskerkhof en op het Guido
Gezelleplein. Enkel de bussen van De Lijn krijgen op die dag toestemming om via de
Zuidzandstraat de tijdelijke halte in het Sint-Salvatorskerkhof te bereiken.
De huurkoetsen behouden de halte op de Markt en de busjes van de SightSeeing Line
behouden ook de halte op de Markt.
Mogen wij u vragen om uw taxichauffeur(s) te informeren over deze autoluwe
winkelstraten?
Tot slot willen we u graag nogmaals bedanken voor uw medewerking.
Met beleefde groet,
De Stadssecretaris
Johan COENS
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