NACHTBUSSEN LOKERSE FEESTEN
> Een initiatief van de Lokerse Feesten helpt de bereikbaarheid van de stad en de feestterreinen, en een
vlotte mobiliteit heel erg vooruit. Elke avond vertrekken er om 2.45 u. vanuit Lokeren nachtbussen, in 5
richtingen. Voor amper 7,5 euro raak je snel en veilig terug thuis. Vertrekuur vanuit Lokeren: 2.45 u.
Vertrekplaats: stelplaats van De Lijn aan het spoorwegstation. Voor de heenrit maak je gebruik van het
openbaar vervoer (bus of trein).
Info & tickets: www.lokersefeesten.be/praktisch

PARKEER aan Cherry Moon en neem de SHUTTLEBUS
> Kom je met de auto? Maak het je gemakkelijk.
Parkeer op de site Cherry Moon/Reina, Gentsesteenweg 144, Lokeren, en neem de shuttlebus naar
het terrein van de Lokerse Feesten. Die rijden af en aan vanaf 18 u. Op 6 augustus is dat omwille van de
programmatie al vanaf 15 u., op 12 augustus vanaf 12 u.
Meer informatie op www.lokersefeesten.be

Voor een onbekommerd feest: feestzone afgeblokt voor
voertuigen (behalve voor de hulpdiensten)
> In deze tijden van terreurdreiging moeten we verstandige maatregelen nemen. Niet naïef zijn, maar evenmin roekeloos. Zorgen dat we maximaal beveiligd zijn, zodat we onbekommerd kunnen feesten. Politie en
stadsdiensten sluiten daarom de toegang van de feestzone af voor voertuigen, door middel van betonblokken. Wees gerust: het hele stadscentrum blijft op elk moment bereikbaar voor de hulpdiensten.
Sommige hindernissen worden bewaakt, en kunnen als dat nodig is, onmiddellijk open worden gemaakt.

Vermijd controles: laat je rugzak thuis
> Het ligt voor de hand dat in deze tijden rugzakken en draagtassen op een plaats waar veel volk is, met de
nodige aandacht en voorzichtigheid worden bekeken. De politie raadt af om met een rugzak of een draagtas in de feestenzone rond te lopen. De kans dat een politieman u aanspreekt, en dat u de inhoud van uw
tas moet tonen, is reëel. Ook Lokerse Feesten en Fonnefeesten doen daar systematisch controle op, bij de
ingang. Als u die rugzak of draagtas niet absoluut nodig heeft, laat die thuis.

INFO

Verder nog goed om weten
> Er zal altijd en overal doorgang voor de hulpdiensten zijn.
> De afbraak van alle installaties en de schoonmaak van de terreinen moet voor de Fonnefeesten klaar zijn
ten laatste op woensdag 16 augustus, voor de Lokerse Feesten ten laatste op vrijdag 18 augustus om 17 u.
> Om voor iedereen duidelijk te maken dat Lokeren in feeststemming verkeert, zal de stad op de verschillende
invalswegen naar het centrum borden zetten met daarop het woord ‘KERMIS’.
> BELANGRIJK OM WETEN: alle handelszaken blijven tot op het moment dat de feestzone afgesloten wordt
vlot en snel bereikbaar.
> De woonsite ‘Oude Durme’ blijft altijd toegankelijk voor de bewoners. Alleen tijdens de Markt op woensdag
9 augustus kunnen de bewoners daar niet met de auto komen.
> We houden het feest netjes. Het is de hele feestperiode verboden om ﬂyers uit te delen, zowel in de kermiszone als op de festivalterreinen. Er is altijd wel een vuilnisbak in de buurt. Gooi uw afval dus niet op
straat, dat is niet goed voor de gezelligheid.
> Mensen die hun kinderen brengen voor de sportkampen kunnen het Sport- en Jeugdcomplex bereiken om
hun kinderen ter plaatse te brengen (en op te halen).

En voor de rest: geniet met volle teugen van deze zomerse feestweek.
Wees gerust: politie, stadsbestuur en veiligheidsdiensten doen er alles aan om u veilig te
houden. Het feestgewoel wordt permanent in het oog gehouden. Is er een probleem, dan
wordt er meteen ingegrepen.
Heel erg bedankt voor uw begrip en uw medewerking.
INFORMATIE:
www.lokeren.be
www.lokalepolitie.be/5434
Stadsbestuur en politie zijn ook te vinden op Facebook en Twitter.

Lokeren feest
De Lokerse feestweek nadert, het zomerse hoogtepunt van het jaar voor wie van muziek
en gezelligheid houdt. Het stadsbestuur en de stadsdiensten doen elk jaar hun uiterste
best om de feesten vlot en veilig te laten verlopen, voor de feesters evengoed als voor de
thuisblijvers. En de werkers, want niet iedereen heeft vakantie.
U krijgt hieronder een overzicht van alles wat u, als handelaar, horeca-uitbater of bewoner moet weten om de feestweek op de best mogelijke manier door te komen. De stad
dankt u alvast voor uw begrip, en wenst u een leuke feestweek, en een ﬁjne vakantie.

De muziek staat centraal, maar binnen redelijke grenzen
Er zijn geluidsnormen vastgelegd voor de Lokerse Feesten en Fonnefeesten. De politie zorgt ervoor dat die worden nageleefd. Ook de kermis, horeca, straatmuzikanten en randanimatie moeten zich aan de regels houden.

Colofon: verantwoordelijke uitgever: stad Lokeren, realisatie: dienst Communicatie, lay-out en druk: adtension,
foto’s: Stiene Laureys, Geert Van de Velde

Feestzones - verkeersmaatregelen
Fonnefeesten

verkeersmaatregelen die gelden van donderdag 27 juli om 8 uur
tot woensdag 16 augustus om 22 uur

> Het deel van de Prosper Thuysbaertlaan tussen de Stationsstraat en het Josephine Charlottepark wordt
afgesloten, behoudens voor hulpdiensten.
> Er is parkeerverbod in het deel van de Prosper Thuysbaertlaan tussen de Stationsstraat en het Prinses
Josephine Charlottepark.
> De Gasstraat wordt afgesloten tussen de Pompiersstraat en de Lokerse Jazzklub.
> Er wordt een omleiding ingesteld via de Pompiersstraat, het Stationsplein en de Stationsstraat.
> Het eenrichtingsverkeer in het deel van de Gasstraat tussen de Lokerse Jazzklub en de Stationsstraat
wordt opgeheven.
> Er is parkeerverbod in de Gasstraat tussen de Pompiersstraat en de Lokerse Jazzklub.

De feesten zelf, van vrijdag 4 augustus tot en met zondag 13 augustus:
feestzone parkeer- en verkeersvrij

Diverse verkeersregels houden de feestzone veilig op diverse tijdstippen. De hele feestzone wordt afgesloten
voor alle verkeer vanaf 13 u. (sommigen dagen 16 u.) tot 8 u. de volgende ochtend. Zie tabel.

Elke dag doorlopend
> De Torenstraat is afgesloten aan de Grote Kaai. Er kunnen ook geen voetgangers door. Bewoners
kunnen via het Sint-Laurentiusplein hun woning bereiken.
> Vanaf de Markt mag men niet de Grote Kaai inrijden. Wie het stadscentrum richting Martelarenlaan wil
verlaten, volgt de OMLEIDING die loopt vanaf de Markt via de Koophandelstraat, Nijverheidsstraat,
Verloren Boslaan, Snepstraat, Bleekmeersstraat en Oude-Bruglaan.

Afsluiten feestzone

Lokerse Feesten
> Er is parkeerverbod op de parking tussen het zwembad en het atletiekterrein van dinsdag 25 juli om 6 u.
tot en met vrijdag 18 augustus om 24 u.
> Er is parkeerverbod op de parking van de Grote Kaai vanaf woensdag 26 juli om 14 u. tot en met vrijdag
18 augustus (laatste dag afbraak) om 17 u. Vanaf woensdag 26 juli om 15 u. wordt de parking afgesloten.
> De parking tussen het zwembad en het atletiekterrein wordt volledig afgesloten van dinsdag 25 juli om
8 u. tot en met vrijdag 18 augustus om 17 u. Belangrijk: de doorgang voor de bewoners van de achtergelegen appartementsgebouwen ‘Oude Durme’ blijft altijd open, maar enkel voor bewoners.
> Het Aardeken is afgesloten van woensdag 2 augustus om 15 u. tot en met maandag 14 augustus om 7 u.
Voertuigen van bewoners en organisatie kunnen wel in het straatje. Ook de bezoekers van het Centrum
voor Jeugdtoerisme in het Verloren Bospark kunnen door, en mogen daar ook parkeren.
> Er komt een parkeerverbod op de Grote Kaai aan de kant van de huizen tussen het Sint-Laurentiusplein en
de bocht net voor de Sportlaan, vanaf donderdag 3 augustus om 7 u. tot en met maandag 14 augustus om 22 u.
> De Grote Kaai wordt afgesloten voor alle verkeer op donderdag 3 augustus van 8 u. tot 22 u. om daar
veilig de kramen en de mediabruggen te kunnen opstellen. Bewoners van de Torenstraat kunnen via het
Sint-Laurentiusplein hun woning bereiken.

En verder moet u nog weten
> De Oude Vismijn blijft, nu de Fonnefeesten er weg zijn, een zone voor betalend parkeren. De vroegere
grindparking is ingenomen door een bouwwerf, en een ﬂink deel van de nog resterende parkeerplaatsen
op de Oude Vismijn is ingenomen door de politie. Er blijven niet zoveel vrije parkeerplaatsen meer over.
> Er komt ook een parkeerverbod op de parkeerplaatsen in de Durmelaan, rechtover het vroegere postgebouw, tot aan de bushalte. Daar komt een groot aantal ﬁetsenrekken.

Normale verkeerscirculatie
Feestzone open, maar wel eenrichtingsverkeer van Martelarenlaan naar Markt
Feestzone volledig afgesloten (Grote Kaai, Sportlaan + feestzone Markt)
Enkel afsluiten van Grote Kaai, Sportlaan. Markt & bruggen blijven open
Datum
Donderdag 03/08
Vrijdag 04/08
Zaterdag 05/08
Zondag 06/08
Maandag 07/08
Dinsdag 08/08
Woensdag 09/08
Donderdag 10/08
Vrijdag 11/08
Zaterdag 12/08
Zondag 13/08
Maandag 14/08
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8u- 13u

13u - 16u

16u-00u
max. 22u

AVLO

markt

fuif ment.
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Voor de bewoners van de Stationswijk is het
belangrijk om te weten
> Tijdens de feesturen wordt de Stationsstraat aan de Prosper Thuysbaertlaan afgesloten. Alleen plaatselijk verkeer kan er nog door. Automobilisten moeten met bijzondere voorzichtigheid rijden, want er
FEESTZONES
EN OMLEIDING
zullen dan veel voetgangers
in de Stationsstraat wandelen. De Proxy Delhaize in de Prosper Thuysbaertlaan blijft altijd bereikbaar via het tweerichtingsverkeer in de Koophandelstraat.

Regeling bij de Optiek Sonck Streetrace
op zaterdag 5 augustus

De kermis
> De kermiskramen worden opgesteld na de woensdagmarkt van 2 augustus, vanaf 15 u. De politie leidt de
kermiswagens in kleine groepjes vanaf de Martelarenlaan naar de Markt.
> Om dat veilig te kunnen doen, sluit de stad onder politietoezicht de kermiszone van Groentemarkt,
Schoolstraat en Markt (tot café De Teste) af op woensdag 2 augustus vanaf 15 u. tot de kermis volledig is
opgesteld (let op: vóór 15 u. is die zone ook afgesloten, omwille van de woensdagmarkt).

Verkeerscirculatie tijdens Lokerse Feestenweek

Buiten de feesijden

> Eenrichtingsverkeer op de Grote Kaai. Alleen verkeer dat van de Sportlaan komt en richting Markt rijdt, mag door.
> Verkeer dat vanaf de Markt komt, moet steeds vóór de Grote Kaai linksaf slaan, en de grote omleiding volgen.

Tijdens de feesijden

> De Grote Kaai, de Markt, een groot deel van de Prosper Thuysbaertlaan en de Groentemarkt (vanaf huisnummer 19) zijn afgesloten voor alle verkeer. Het deel van de Markt tot het Kerkplein blijft steeds toegankelijk.
> De Sportlaan gaat aan de Poststraat dicht voor doorgaand verkeer (enkel bewoners en mensen met een
geldige parkeerkaart mogen door). Er is toegangscontrole door de organisatoren van de Lokerse Feesten.
> Het Sint-Laurentiusplein wordt afgesloten.
> De straten die leiden naar de feestzone worden doodlopend: de Roomstraat vanaf het Vrijheidsplein, de
Durmelaan vanaf de Heirbrugstraat.
> Een OMLEIDING wordt ingesteld. Verkeer uit de Martelarenlaan/Lepelstraat komt via de Oude-Bruglaan,
Bleekmeersstraat, Snepstraat, Verloren Boslaan, Nijverheidstraat en Stationsplein naar het centrum.
> Er geldt een parkeerverbod in de Verloren Boslaan aan de kant van het Bospark, en in de Eekstraat tussen
de Karlapperstraat en de Heirbrugstraat (aan de pare kant van de weg, de kant van houthandel De Groote).
Dat parkeerverbod geldt van vrijdag 4 augustus tot zondag 13 augustus.
> NIEUW dit jaar is dat vanaf het moment dat de feestzone wordt afgesloten, de Koophandelstraat wordt omgevormd tot tweerichtingsstraat. U kunt dus via de Koophandelstraat altijd de Proxi-Delhaize aan de
Prosper Thuysbaertlaan bereiken. Om verkeer in twee richtingen mogelijk te maken, zal aan de even huisnummers een parkeerverbod gelden.
Ingewikkeld, allemaal? Dat klopt, maar er is een eenvoudige oplossing:
respecteer de verkeersborden, die zeggen u precies wat u mag doen, en wat niet.

> Alle straten op het parcours worden afgesloten voor alle verkeer, via seingevers.
> Alleen de Heirbrugstraat blijft toegankelijk voor weggebruikers. Maar er wordt een parkeerverbod
ingesteld vanaf de Ploegstraat tot aan de Durmelaan, aan één kant van de straat. De atleten lopen op de
parkeerstrook en het trottoir.

Verplaatste markt op woensdag 9 augustus (Sportlaan)
> Er mag op de Sportlaan niet worden geparkeerd tussen 4 u. en 15 u., want daar komen de marktkramen
(aan de twee kanten van de weg).
> De Sportlaan (tussen de Grote Kaai en de Meersstraat) blijft vanwege de opstelling van de markt de gehele
dag verkeersvrij.

‘Soepele’ parkeercontroles
> De stad Lokeren heeft met APCOA, de ﬁrma die de parkeercontroles uitvoert, afgesproken dat APCOA bij
parkeercontroles ‘soepel’ zal optreden vanaf 27 juli tot 18 augustus wanneer de bestuurder een bewonerskaart of werkabonnement heeft.
Bovendien is tussen vrijdag 4 augustus en zondag 13 augustus het betalend parkeren en het gebruik van de
parkeerschijf (in de blauwe zone) beperkt tussen 9 u. en 14 u, in plaats van 18 u.

