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Beperkte toegang Zilverpand tijdens autoluwe winkelstraten 2016:
 elke zaterdag en
 elke eerste zondag van de maand

Geachte,
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. Concreet startte dit dus op zaterdag 6 en zondag 7 februari 2016.
Om verkeershinder te vermijden en de veiligheid van de vele shoppers te kunnen
vrijwaren, zijn op deze dagen de volgende straten van 13.00 tot 18.00 uur verkeersluw:
Steenstraat, Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Zuidzandstraat. Enkel de bussen van De
Lijn krijgen op die dagen toestemming om via de Zuidzandstraat de tijdelijke halte in het
Sint-Salvatorskerkhof te bereiken. 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 13u tot 18u niet bereikbaar is, behalve voor
abonnementhouders.
Met dit schrijven willen wij voor u als abonnementhouder, de toegang tot deze
parking verder mogelijk maken. Deze gepersonaliseerde brief geldt samen met
uw geldig abonnement als doorlaatbewijs. U kunt tijdens de autoluwe zaterdagen en
zondagen (telkens eerste zondag van de maand) tussen 13u en 18u indien nodig deze
parking nog steeds in- en uitrijden mits u deze brief èn uw abonnement aan de controle
kan voorleggen.
Concreet rijdt u als abonnementhouder op deze dag tussen 13u en 18u als volgt
tot aan het Zilverpand: via de Zuidzandstraat waar u uw abonnement èn deze
gepersonaliseerde brief als doorlaatbewijs voorlegt en daardoor toegang krijgt om verder
te rijden tot aan de ingang Zilverpand in de Zilverstraat.
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Het wegrijden is tussen 13u en 18u mogelijk via uitgang in de Dweersstraat en verder
via de Wulfhagestraat en de Beenhouwersstraat. Tijdens fase 6 van de heraanleg van de
Geldmuntstraat/Noordzandstraat,
begin
april,
wanneer
het
kruispunt
Dweersstraat/Wulfhagestraat door de werken ontoegankelijk zal zijn, kan u als
abonnementhouder de parking verlaten via de Dweersstraat, de Zuidzandstraat,
Zilverstraat, Geerwijnstraat, Moerstraat en de Beenhouwersstraat. Hiervoor wordt de
betonnen verkeerspaal ter afsluiting van de Dweersstraat tijdelijk weggenomen.
Tijdens evenementen wanneer één van of al deze autoluwe winkelstraten deel uitmaken
van het evenement, kan het natuurlijk voorvallen dat het Zilverpand ook tijdelijk volledig
ontoegankelijk is voor de duur van dit evenement. In deze gevallen kan u geen beroep
doen dit doorlaatbewijs.
De Politie neemt de nodige verkeersmaatregelen.
Wij hopen op uw medewerking te mogen rekenen om het verlaten of inrijden van Parking
Zilverpand zoveel als mogelijk te vermijden binnen deze uren op deze dagen en uw
verplaatsingen vóór 13u of pas na 18u te plannen. Maar met deze gepersonaliseerde brief
èn uw abonnement kan u dus wel van deze parking gebruik maken.
Met vriendelijke groet,
Ns. Johan COENS,
Stadssecretaris
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i.o. Tommy DE BOI,
Bureauchef
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