
Ezelsfeesten 2014

van vrijdag 3 oktober tot 
en met maandag 6 oktober



Beste inwoner,
Vanaf vrijdag 3 tot en met maandag 6 oktober 2014 vinden de  
ezelsfeesten plaats in het centrum van Kuurne.
Dit zorgt het ganse weekend voor een gewijzigde verkeerssituatie.
De centrumstraten (grijze zone in onderstaand plannetje) zijn het ganse week-
end verkeersvrij vanaf vrijdag 3 oktober 2014 om 17:00 tot en met dinsdag 7 
oktober 2014 om 2:00. In deze zone vindt de braderie plaats vanaf zaterdag-
morgen 4 oktober 2014 tot en met maandagavond 6 oktober 2014. 
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Op vrijdag 3 oktober 2014 vindt de Ezelsjogging, de aflossings-
wedstrijd voor bedrijven en de  Halve Marathon plaats. Het volle-
dige parcours (zie onderstaand plannetje) wordt afgesloten voor alle verkeer 
van 17:00 tot en met 22:00.

Op maandag 6 oktober 2014 vindt het wielercriterium plaats van 
15:45 tot en met 18:00. Volgende straten worden afgesloten:
Kerkstraat, Marktplein, Leiestraat, Harelbeeksestraat vanaf de Leiestraat tot 
de Luit. Gen. Gerardstraat vanaf de Harelbeeksestraat tot het Marktplein.



Het ganse weekend geldt de volgende verkeersroute:

Voor de bewoners van de verkeersvrije zone:
Gelieve uw wagen te verplaatsen naar een van de beschikbare randparkings - 
het ganse weekend: Kubox(150 pl), Renbaan (Crazy Horse)(250 pl), Sportpark 
(150 pl), Bibliotheek/Centrumschool (50 pl), Damier (143 pl)

Mindervaliden:
Voor bestuurders in het bezit van een parkeerkaart voor mindervaliden zijn vol-
gende tijdelijke parkeerplaatsen voorzien :
22 op de parking van de Vlaskouter ter hoogte van de tent
2 op het Weggevoerdenplein ter hoogte van café Oud Gemeentehuis (Niet toe-
gankelijk tijdens de halve marathon)
2 in de Luit. Generaal Gerardstraat ter hoogte van het politiekantoor. 
We rekenen op uw medewerking en danken u voor uw begrip.

We wensen u een fijne kermis toe!


