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Geachte inwoner

Tijdens het weekend van 23 tot en met 26 september ontvangt Rotselaar-Centrum opnieuw de kermis,
met onder andere een avondmarkt, een wielerwedstrijd, de kampioenenviering en liveoptredens.
De kermis is open op volgende momenten:

o
.
o
o

Vrijdag 23 september van 16 tot 22 uur
Zaterdag 24 september van 14 tot22 uur
Zondag 25 september vàn 'l4lot22 uur
Maandag 26 september van 16 tot22 uur

Gewijzigde ve rkeerssituaties
Om het kermisweekend goed en veilig te laten verlopen, gelden er enkele verkeersmaatregelen
a

a

a

Van vrijdag 23 september (9 uur) tot dinsdag 27 september (9 uur) is er alleen plaatselijk
verkeer toegelaten in de Vijfde Liniestraat (van kruispunt Provinciebaan tot kruispunt
Rodenbachlaan), Bergstraat, Smidsestraat en het Dorpsplein.
Het Dorpsplein en de Smidsestraat (vanaf huisnummer 4 tot het kruispunt met
Dorpsplein) zijn afgesloten voor alle verkeer tijdens de opening van de kermis.
Tijdens de wielenaredstrijd op zaterdagnamiddag geldt er enkelrichtingsverkeer in de
rijrichting van de wedstrijd en parkeerverbod langsheen het parcours: Sint- Antoniusstraat Kapelstraat - Provinciebaan - Dijlekant - Achterheidestraat - Vijfde Liniestraat - Molenstraat -

Kwellenberg-Astridstraat-Drielindenstraat-Leuvensebaan-Sint-Cecilialaan-SintAntoniusstraat. Gedurende de wielerwedstrijd is de Provinciebaan niet afgesloten.

Omleiding Provinciebaan
Op vrijdag 23 september (vanaf 16 uur), zaterdag 24 september (vanaf 17 uur) en zondag 25
september (vanaf í4 uur) worden twee verkeersomleidingen ingesteld.
a

a

Voor verkeer vanuit de Stationsstraat: via de Torenstraat, Kapelstraat (eenrichtingsverkeer
vanaf de Groenstraat tot de Provinciebaan) en Provinciebaan (eenrichtingsverkeer tussen de
Kapelstraat en Hellichtstraat).
Voor verkeer komende vanuit Werchter: via de Hellichtstraat, Terheidelaan
(eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer tussen de Hellichtstraat en de Torenhoflaan),
Torenstraat en Stationsstraat.

o
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a

De omleidingen lopen uitzonderlijk via de Terheidelaan en de Kapelstraat, door de werken in de
Vakenstraat en Steenweg op Gelrode. Opgelet: de Terheidelaan en de Kapelstraat zijn
fietsstraten waar een maximumsnelheid van 30 km/u geldt en fietsers niet mogen ingehaald
worden.

Parkeerverbod
Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod van woensdag 21 september (8 uur) tot dinsdag 27 september
(12 uur) voor de parkeerplaatsen op en langs het Dorpsplein en de Smidsestraat.

Bussen De Lijn
Omwille van de tijdelijke omleiding zullen ook de bussen van De Lijn moeten omrijden. Tijdelijke haltes
worden door De Lijn voorzien in de omleidingsroute. lnformatie over de omleidingsroute is te vinden via
www.deliin.be.

Kom te voet of met de fiets
We roepen iedereen op om te voet of met de fiets af te zakken naar het centrum van Rotselaar. Dat is de
makkelijkste en snelste manier om je te verplaatsen

Met vriendelijke groeten en een fijn kermisweekend gewenst.
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