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Beverse Feesten 2018
Geachte mevrouw, geachte heer
Eind augustus vinden traditiegetrouw de Beverse Feesten plaats. Van dinsdag 21 tot en met
zondag 26 augustus worden dan ook heel wat manifestaties georganiseerd in het centrum van
Beveren ( www.beverse-feesten.be). Helaas veroorzaakt dit ook enige hinder.
Graag geven wij u in deze brief een overzicht van de maatregelen die het gemeentebestuur heeft
genomen om de hinder tot een minimum te beperken.
1. Verkeersregelingen
Verschillende straten in het centrum zullen gedurende korte of langere tijd afgesloten zijn voor het
verkeer. De opstelling van tenten en podia zal op sommige plaatsen verkeershinder veroorzaken
gedurende bepaalde periodes.
Bij deze brief vindt u een overzicht van de voorziene verkeersregelingen in de feestzone. Het
vermelde aanvangsuur van de verkeershinder is het ogenblik waarop de openbare weg of de
parking definitief verkeersvrij moet zijn.

Dit jaar starten de Beverse Feesten 1 dag vroeger: op dinsdag 21 augustus opent Stan Van
Samang de feesten. Op die dag wordt de N70 tussen Bosdamlaan en Gravendreef
verkeersvrij gemaakt vanaf 17.30 uur
Wij vragen ook extra aandacht voor de loopwedstrijden op woensdag 22 augustus. De
loopwedstrijden starten om 19 uur en eindigen om 21.30 uur.
• Verkeersvrije N70 tussen Bosdamlaan en Gravendreef
• Eénrichtingsverkeer op de Grote Markt (gedeelte tussen N70 en Kasteeldreef) en in Kasteeldreef
(gedeelte tussen Kloosterstraat en De Brownestraat) (ondergrondse parking Warande blijft
bereikbaar)
• Verkeersvrij parcours: De Brownestraat-Ciamberlanidreef (tussen De Brownestraat en
Yzerhand) -Yzerhand (tussen Ciamberlanidreef en Vrasenestraat) -Vrasenestraat-Warande-Grote
Markt.
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2. Vrije doorgangskaarten
Vermits ook dit jaar een gedeelte van het centrum van Beveren volledig verkeersvrij zal gehouden
worden, wordt opnieuw een regeling voor de bewoners van de betrokken straten ingevoerd. Let
wel, het betreft hier een regeling enkel voor de bewoners van de verkeersvrije feestzone, zijnde
Grote Markt, Vrasenestraat, Kloosterstraat en Kasteeldreef (vanaf Grote Markt tot huisnummer 4).
Van vrijdagmiddag 24 augustus vanaf 16 uur tot en met maandag 27 augustus om 3 uur geldt dit
ook voor het gedeelte Yzerhand, tussen Vrasenestraat en Ciamberlanidreef, en het gedeelte
Donkvijverstraat, tussen Vrasenestraat en parking Colruyt. Peperstraat, Stationsstraat en Diederik
Van Beverenlaan zijn buiten de feesturen toegankelijk met mogelijkheid tot parkeren.
Enkel wie een garage bezit die uitsluitend langs de afgesloten verkeersvrije straat te bereiken is,
kan bij de lokale politie een “vrije doorgangskaart” afhalen (dat is alle dagen, 24 op 24 uur,
mogelijk bij het onthaal van de politie). Deze vrije doorgangskaart moet persoonlijk afgehaald
worden.
Deze regeling geldt - in geval van absolute noodzaak - eveneens voor voertuigen van
handelsondernemingen die in de verkeersvrije zone gevestigd zijn en voor aannemers die een
werk in de straat moeten uitvoeren.
De vrije doorgangskaart is enkel te gebruiken:
• voor de bewoners van Grote Markt, Warande en Vrasenestraat: van maandag 20 augustus om
8 uur tot dinsdag 28 augustus om 22 uur, enkel buiten de uren van de feestelijkheden;
• voor de bewoners van de Kloosterstraat en Kasteeldreef (vanaf Grote Markt tot huisnummer 4):
van donderdag 23 augustus vanaf 14 uur tot maandag 27 augustus om 22 uur, enkel buiten de
uren van de feestelijkheden.
Meer informatie over de verkeersregeling of de doorgangskaarten kunt u verkrijgen bij de lokale
politie op het nummer T 03 750 14 11 van 8 tot 16 uur.
3. Mogelijke geluidshinder
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het zijn dat u tijdens de optredens enige
geluidshinder ondervindt. Een aantal maatregelen en afspraken moeten dit echter tot een
minimum beperken:
• Het college van burgemeester en schepenen stelde op advies van de milieudienst een
maximumnorm in op alle plaatsen waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.
• Er werden over de geluidsnormen duidelijke afspraken gemaakt tussen de organisatoren, de
geluidsfirma, het gemeentebestuur, de lokale politie en de milieudienst.
• De milieudienst zal, net zoals tijdens de vorige edities van de Beverse feesten, geluidsmetingen
uitvoeren.
• Bij de vaststelling van overtredingen hanteert de lokale politie trapsgewijze handhaving. Zo
zullen bij overschrijding van de maximumnorm de organisatoren onmiddellijk in kennis worden
gesteld en aangemaand worden zelf in te grijpen. Bij hardleerse organisatoren zal de lokale politie
op een gepaste wijze ingrijpen.
Wij hopen dat u begrip kan opbrengen voor de mogelijke hinder die deze feestelijkheden kunnen
veroorzaken en wensen u bovenal een gezellige en deugddoende Beverse Feesten.
Mocht u toch dringende problemen ervaren tijdens de Beverse Feesten, dan kan u contact
opnemen met de lokale politie op het nummer 03 750 14 11. Voor niet-dringende problemen
(meldingen, suggesties en klachten) kan u het gemeentelijk meldpunt contacteren:
E meldpunt@beveren.be, T 03 750 15 11.

Namens het college van burgemeester en schepenen
Jan Noppe

Algemeen directeur

Marc Van de Vijver

Burgemeester

Beverse Feesten: Verkeersregelingen
ZONE 1
voetgangerszone VRASENESTRAAT – WARANDE - GROTE MARKT
VAN MAANDAG 20 AUGUSTUS OM 8 UUR TOT DINSDAG 28 AUGUSTUS OM 22 UUR
Alle verkeer verboden in de voetgangerszone (Vrasenestraat – Warande – Grote Markt) en op alle
rijbanen en parkings van de Grote Markt.
Leveringen door leveranciers toegestaan tussen 7 en 11 uur via Grote Markt ter hoogte van de
frituur/snackbar in noordelijke richting (= omgekeerde rijrichting Vrasenestraat) richting Yzerhand

ZONE 2
KASTEELDREEF – GROTE MARKT – KLOOSTERSTRAAT
VAN DONDERDAG 23 AUGUSTUS OM 14 UUR TOT MAANDAG 27 AUGUSTUS OM 22 UUR
Alle verkeer (uitgezonderd marktkramers, artiesten en kermisvoertuigen) verboden
 In de Kasteeldreef (van huisnummer 4 tot Grote Markt)
 Op de Grote Markt, tussen N70 en Kasteeldreef
 In de Kloosterstraat, tussen Grote Markt en Kallobaan

ZONE 3
PEPERSTRAAT – STATIONSSTRAAT - BOERENMARKT
VAN VRIJDAG 24 AUGUSTUS OM 14 UUR TOT ZATERDAG 25 AUGUSTUS OM 3 UUR
Alle verkeer (uitgezonderd marktkramers en kermisvoertuigen) verboden : in de Peperstraat en
Stationsstraat (van Grote Markt tot Meidoornlaan). Parking Boerenmarkt bereikbaar via
Gravendreef.

ZONE 4
DONKVIJVERSTRAAT – YZERHAND – DIEDERIK VAN BEVERENLAAN
VAN VRIJDAG 24 AUGUSTUS OM 14 UUR TOT MAANDAG 27 AUGUSTUS OM 3 UUR
Alle verkeer (uitgezonderd marktkramers, artiesten en kermisvoertuigen) verboden in de





Donkvijverstraat (van Yzerhand tot Adolf van Bourgondiëlaan)
Yzerhand (van Vrasenestraat tot Ciamberlanidreef)
Diederik van Beverenlaan (tussen Sint-Martenlaan en Donkvijverstraat) plaatselijk verkeer toegelaten in Diederik van Beverenlaan vanaf N70 tot parking
Colruyt op 24/08 tot 21 uur en op 25/08 van 8 tot 20 uur.

ZONE 5
N70 tussen BOSDAMLAAN en GRAVENDREEF
De gewestweg N70 zal verkeersvrij gemaakt worden tussen Bosdamlaan en Gravendreef





DINSDAG 21 AUGUSTUS VANAF 17.30 UUR TOT WOENSDAG 22 AUGUSTUS OM 1 UUR
WOENSDAG 22 AUGUSTUS VANAF 18 UUR TOT DONDERDAG 23 AUGUSTUS OM 1 UUR
DONDERDAG 23 AUGUSTUS VANAF 18 UUR TOT VRIJDAG 24 AUGUSTUS OM 1 UUR
VAN VRIJDAG 24 AUGUSTUS VANAF 16 UUR TOT MAANDAG 27 AUGUSTUS OM 1 UUR

Er wordt een plaatselijk een bewegwijzerde omleiding voorzien :
 Komende van Antwerpen via Gravendreef – Stationsplein – Kleine Bosweg (éénrichting) –
Stationsstraat – Meidoornlaan (éénrichting) – Bosdamlaan
 Komende van Sint Niklaas via Bosdamlaan – Hof ter Wellelaan (éénrichting)
– Stationsstraat – Stationssplein -Gravendreef

PARKEERVERBOD GRAVENPLEIN
VAN ZONDAG 19 AUGUSTUS OM 8 UUR TOT WOENSDAG 29 AUGUSTUS OM 22 UUR
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