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Autoluwe winkelstraten vanaf 13 uur
Geachte mevrouw/heer
In februari startte de stad met het invoeren van de autoluwe winkelstraten in de binnenstad. Elke zaterdag
en eerste zondag van de maand is een gedeelte van de binnenstad autoluw (de Steenstraat,
Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Zuidzandstraat) tussen 10 uur tot 18 uur. Dit is één van de
maatregelen van het nieuwe mobiliteitsplan, dat stevig inzet op verkeersveiligheid en
verkeersleefbaarheid.
Na overleg met diverse handelaars, bewoners en verschillende verenigingen werd beslist om tijdens een
testperiode de straten pas autoluw te maken vanaf 13 uur.
uur Op die manier kunnen leveringen en afhalingen
nog tot 13 uur gebeuren en kan eenvoudig gebruik gemaakt worden van Parking Zilverpand bij het
bezoeken van de wekelijkse markt. De toeristische koetsen rijden de normale route tot 13 uur vooraleer
over te gaan op het alternatieve traject.
De voorbije weekends hebben wij deze aangepaste uurregeling uitgetest. Na een evaluatie besliste het
college op 6 juni om het startuur definitief te wijzigen,
wijzigen namelijk vanaf 13 uur.
uur De stad kan bij uitzondering
de uren van 10 tot 18 uur behouden bij grote drukte als gevolg van evenementen of uitzonderlijke
shoppingsactiviteiten.
De verkeers- en mobiliteitsmaatregelen zoals aangekondigd bij de invoer van de autoluwe winkelstraten,
blijven gelden. Praktische info vindt u terug op www.brugge.be/winkelstratenwww.brugge.be/winkelstraten-autoluw.
autoluw
Voor bijkomende vragen in verband met het parkeren, openbaar vervoer of doorgang tijdens deze autoluwe
zaterdagen (of –zondagen), kunt u steeds terecht bij de Mobiliteitsdienst,
Mobiliteitsdienst Burg 11 (t 050 44 86 66). De
Mobiliteitsdienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12.30u en ook op dinsdag van 14u tot 18u.
Tot slot willen wij u nogmaals bedanken voor uw medewerking en bijdrage tot het welslagen van deze
autoluwe winkelstraten.
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