Schipstraat

Kalfortdorp

Straattekenwedstrijd :Coolhemveldstraat en Kamerveld volledig
verkeersvrij. Coolhemveldstraat afgesloten tussen Coolhemstraat
en kruispunt richting kerkhof

Woensdag 28/08 (12u tot 17u):

Cafe coolhem activiteit: Versmalde rijbaan thv Cafe Coolhem

Dinsdag 27/08 (17u30 tot 20u):
LOOPRONDE ASPOT: Aspot afgesloten voor alle verkeer tussen
Essendries en Haagstraat

BRADERIJ en MIDDENSTANDSMARKT: het centrum van Kalfort
is verkeersvrij

Maandag 26/08 (vanaf 12u):

WIELERWEDSTRIJD ASPOT: OMLOOP: Aspot - Hoek ten Eike
Lichterstraat Moorstraat - J. Hammeneckerstraat Groenstraat
Letterheide - Aspot verkeer is enkel toegelaten in de richting van
de wielerwedstrijd

Zaterdag 24/08 en zondag 26/08 (15u tot 18u):

OMLOOP: Lichterstraat

MARIA OMMEGANG: heel Kalfort is verkeersvrij!

Zondag 25/08 (10u tot 13u):

OVERZICHT PER DAG:

- L. Van Kerckhovenstraat tussen Kalfortdorp en parking voetbal

- Kloosterbunder

- Schipstraat tussen Winkelveld en Coolhemstraat

- Kalfortdorp

Tijdens de twee kermisweekenden zijn volgende straten parkeervrij
en afgesloten voor alle verkeer:

Verkeersregeling
Tijdens het eerste kermisweekend, van zaterdag 24/08 (vanaf 12u)
tot en met dinsdag 27/08 (tot 09u) en tijdens het tweede
kermisweekend, van zaterdag 31/08 (vanaf 9u) tot en met zondag
01/09 (tot 18u) is het centrum verkeersvrij en moeilijk bereikbaar.
Voor de hele kermisperiode van donderdag 29/08 (vanaf 12u) tot
en met zondag 01/09(tot 19u) is er op de ogenblikken dat de
Schipstraat niet is afgesloten voor alle verkeer enkelrichting
verkeer toegestaan tussen Kalfortdorp en Winkelveld (richting
Lichterstraat)- Vanaf 24/8 t/m 28/8 schipsraat volledig afgesloten.

Aanpassingen aan verkeerregeling zijn nog mogelijk.
Check voor alle zekerheid nog even onze website of Fb pagina

Zondag 01/09 vanaf 8u tot 18u
Kalfortdorp coolhemstraat-kloosterbunder

Zaterdag 31/08 (vanaf 9u)
JAARMARKT EN KALIFIESTA: Fabiolapark en Aspergevelden
volledig parkeer- en verkeersvrij vanaf 9u tot zondag 01/09 7u

Vrijdag 30/08 (17u30 tot 21u):
LOOPRONDE COOLHEMSTRAAT: Coolhemstraat tussen
Berkenkant en Kalfortdorp afgesloten voor verkeer. Kalfortdorp en
schipstraat ( tussen coolhemstraat en Winkelveld) niet toegankelijk
tot 21u!!!

Volgende straten zijn afgesloten voor alle verkeer:
- Letterheide afgesloten aan Haagstraat voor verkeer komende van
N17; het verkeer naar Kalfort-centrum verloopt via N17 (Liezele) en
N16;
- -Kloosterbunder doodlopende straat afgesloten thv Coolhemstraat
- Coolhemveldstraat doodlopende straat afgesloten thv
Coolhemstraat

Op donderdag tijdens de koersen is het Fabiolapark bereikbaar

verkeer is enkel toegelaten in de richting van de
wielerwedstrijd!!

Woensdag 28/08 en donderdag 30/08 (14 tot 22u30):
WIELERWEDSTRIJDEN COOLHEMSTRAAT: OMLOOP
Coolhemstraat Schipstraat - Lichterstraat - Hoek ten Eike Aspot
Letterheide Haagstraat -Lichterstraat Meersmansdreef
Berkenkant Coolhemstraat

LOOPRONDE FABIOLAPARK: Fabiolapark en Aspergevelden
volledig parkeer- en verkeersvrij vanaf 17u

Verkeersregeling
Woensdag 28/08 (17u tot 20u):

