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Jaarlijkse Autovrije Zondag met tal van activiteiten op 

en rond de Grote Markt 

Dienst Mobiliteit 

14|09|2022 
 

 

 

Tijdens de jaarlijkse Week van de Mobiliteit (van 16 tot 22 september) worden in heel Vlaanderen tal van 

acties opgezet waarbij de publieke ruimte volledig is voorbehouden voor fietsers en voetgangers. In 

Beveren ligt de focus van de actie naar jaarlijkse traditie in Beveren-centrum. Het centrumgebied wordt 

volledig autovrij gemaakt, en dit ondertussen al voor de 10e keer. In samenwerking met Aangenaam 

Winkelen Beveren werd een mooi programma voorzien op en rond de Grote Markt in Beveren. Via de 

Gezinsraad werden ook alle buurtcomités, zowel binnen als buiten de autovrije zone, opgeroepen om deze 

dag een activiteit in dit thema te doen. Ze kunnen deze dag gratis materiaal uitlenen bij de gemeente zoals 

tafels, stoelen, tentjes … 

 

Centrumstraten autovrij 

Het centrumgebied van Beveren wordt autovrij gemaakt van 9 tot 18 uur. Een uitgelezen kans om Beveren-

centrum en de buurt op een andere manier te beleven! Zelfs de drukke verkeersas N70 tussen de 

Bosdamlaan en Gravendreef wordt autovrij gemaakt van 12 tot 18 uur. Een overzicht van de centrumvrije 

straten vind je op https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/mobiliteit/verkeershinder/verkeerhinder-bij-

evenementen/autovrije-zondag-18-september.  

Zorgverstrekkers en mensen met een 'parkeerkaart voor personen met een handicap' mogen zich wel met de 

auto begeven in de autovrije zone. 

 

Kuier zeker eens door de autovrije straten in Beveren centrum want vele buurtbewoners organiseren leuke 

activiteiten: 

• Het buurtcomité in de Klapperstraat tovert haar straat die dag om tot een aangename “winkel- en 

wandelboulevard” met rommelmarkt / garageverkoop, eet- en drankstandjes in het “Klappercafé” 

en kinderanimatie met kinderzangfestijn, springkasteel en grime.  

• In de Molenbergwijk (straten rond het oud-atletiekterrein) kunt u die dag oude spullen op de kop 

tikken en een nieuw leven geven.  

• In het Sportpark (sportzone achter Klapperstraat) kunt u doorlopend tussen 13 en 15 uur 

deelnemen aan een gratis initiatiesessie KUBB. Om 15 uur kan iedereen een gooi doen naar de 

troon tijdens een KUBB toernooi. De top 3 wandelt of fietst met een mooi cadeau naar huis! 

Voorinschrijving voor het toernooi is noodzakelijk via kubbezen@telenet.be.  

• Residentie Meulenberg (N70) nodigt u uit op de laatste dag van de zomertentoonstellling “Kunst 

BinnensteBuiten” met werk van Gilbert Cornelis en Emiel Van de Velde. Bezoek zeker ook de 

boekenmarkt in het rustige park van de residentie. 

Iedereen binnen het autovrije centrum kan die dag zelf nog iets organiseren op straat. 

https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/mobiliteit/verkeershinder/verkeerhinder-bij-evenementen/autovrije-zondag-18-september
https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/mobiliteit/verkeershinder/verkeerhinder-bij-evenementen/autovrije-zondag-18-september


 

 

 

PERSBERICHT 

 

 

 

Activiteiten op en rond de Grote Markt 

Kom op zondag 18 september met de fiets of te voet langs in Beveren-centrum want er is van alles te 

beleven  

 

Programma 

Grote Markt Beveren | 13 > 17 uur 

• Autodeelsalon: Stapp.In en Autopartners Share   

• Deelfietsensalon: Blue-bike en Donkey Republic (nieuw in Beveren vanaf najaar 2022) 

• Collectief vervoer: Pendelbus Haven 

• Testparcours voor fietsen: Velodome Waasland 

• Grote fietsenstalling met gratis controle van uw fiets: KD Bikes (ook op zaterdag 17|09) 

• Fietslabeling  

• Verkoop van tweedehandsfietsen: Ibogem 

• Infostand mobiliteitsbeleid Beveren 

• Verkeersquiz, dodehoeksimulatie en promillebrillen: Together For Safer Roads 

 

N70 | 13 > 17 uur 

• Kinderanimatie met springkastelen, oude volksspelen parcours met gekke fietsen 

• Strijd om de titel “beste jeugdvereniging van Beveren” 

 

in de winkelstraten Beveren centrum 

Zaterdag 17 |09 | 10 > 18 uur Zondag 18 |09 | 13 > 17 uur  

• Aangenaam Winkelen Beveren nodigt u uit om de herfstcollectie te komen bewonderen in de 

winkelstraten. Met modeshows, het grootste springkastelendorp, kindergrime en straatanimatie. 

 

Sint-Martinuskerk | Grote Markt Beveren 

Zondag 11|09 en zondag 18|09 | 10.30 en 15 uur  

• Gids en heemkundige Richard Willems neemt u op zondag 11 en zondag 18 september mee op een 

tijdreis doorheen de geschiedenis van de middenstandswijk van Beveren. Hij vertelt wie er woonde 

en werkte en toont het leven van weleer aan de hand van oude foto’s en prentbriefkaarten. 

Voorinschrijving noodzakelijk via erfgoedhuis@beveren.be 

 

 

 
 

Meer informatie 

Raf Van Roeyen         
Schepen van Mobiliteit        

T 0477 51 43 92       
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