Informatieblad lokaal bestuur Kontich
www.kontich.be		

september 2021 | 51ste jaargang - nr. 6

24 tot en met 27 september

Feestweekend en WK wielrennen
Evenementen en verkeersmaatregelen

Van vrijdag 24 september tot en met maandag 27 september belooft het druk te worden in Kontich, met een kermis,
Kontich Loopt, de feestmarkt en jaarmarkt enz. Ook het wereldkampioenschap wielrennen passeert op vrijdag 24,
zaterdag 25 en zondag 26 september door onze gemeente.
Om al deze activiteiten voor iedereen vlot en veilig te laten verlopen en voor alle betrokkenen de hinder tot een
minimum te beperken, nemen we die dagen verschillende verkeersmaatregelen.
In dit infoblad lees je welke activiteit wanneer plaats vindt, en wat de bijhorende (verkeers)maatregelen zijn.
Dit alles is onder voorbehoud van de coronasituatie.
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FEESTWEEKEND
vrijdag 24 tot en met maandag 27 september
Het feestweekend bestaat uit
verschillende evenementen in ons
dorpscentrum.
Kontich Loopt vindt plaats op
vrijdag 24 september op en rond het
Gemeenteplein, met om 18.30 u.
de kids run en om 19.30 dan de
volwassenenloop. Hiervoor sluiten
we het centrum vanaf 17 u. af voor
motorverkeer.
Op zaterdag 25 september vindt
Kontich Fietst plaats.
De fietshappening start om 14 u. in het
gemeentepark (Antwerpsesteenweg)
waar ze terug aankomen om 16 u.
De kermis staat op het Sint Jansplein en het Gemeenteplein,
van vrijdag 24 t.e.m. maandag
27 september.
Omwille van de kermis is het
Sint- Jansplein afgesloten en
parkeervrij vanaf maandag
20 september om 19 u. tot en met
dinsdag 28 september om 7.30 u.
Het Gemeenteplein is parkeervrij
vanaf woensdag 22 september
om 21 u. tot en met dinsdag
28 september om 7.30 u.

De feestmarkt (de vroegere
vrijetijdsmarkt en braderij)
vindt plaats op het
Gemeenteplein in het deel van
de Antwerpsesteenweg tussen de
Molenstraat en de Noordstraat,
in de Mechelsesteenweg vanaf
het Gemeenteplein tot aan het
kruispunt met de Duffelsesteenweg
( het kruispunt zelf blijft open
) en in de Molenstraat vanaf
het Gemeenteplein tot aan de
Jordaensstraat, op:
- zaterdag 25 september
van 17 tot 22 u. (podium voor
oud gemeentehuis tot 24 u.)
- zondag 26 september
van 14 tot 19 u. (podium voor
oud gemeentehuis tot 21 u.)

De opbouw van de feestmarkt is
telkens aansluitend na de passage
van het WK wielrennen. Hierdoor
is het Gemeenteplein, het deel van
de Antwerpsesteenweg tussen de
Molenstraat en de Noordstraat,
de Mechelsesteenweg vanaf het
Gemeenteplein tot aan kruispunt
Duffelsesteenweg, en de Molenstraat
vanaf het Gemeenteplein tot aan de
Jordaensstraat gesloten voor verkeer
van zaterdag 25 september 13.30 u.
tot zondag 02 u. en zondag 26
september van 12.30 u. tot 23 u.
De zaterdagmarkt vindt plaats
op de Antwerpsesteenweg van
aan het gemeentepark tot aan de
Edegemsesteenweg, en dit tot 13 u.
De jaarmarkt vindt plaats op
maandag 27 september van
9 tot 15 u. in de Molenstraat,
op het Gemeenteplein, in de
Mechelsesteenweg vanaf het
Gemeenteplein tot aan het kruispunt
met de Duffelsesteenweg en in
de Antwerpsesteenweg vanaf het
Gemeenteplein tot aan Noordstraat.
Omwille van de jaarmarkt sluiten
we bovengenoemde straten die dag
af van 6 t.e.m. 17 u.
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vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 september
Het wereldkampioenschap
wielrennen passeert op vrijdag 24,
zaterdag 25 en zondag 26 september
door onze gemeente. Op vrijdag
is het aan de junioren, zaterdag
aan de vrouwen en zondag aan de
mannen. Het parcours loopt via
de Doornstraat, Groeningenlei,
Molenstraat, Gemeenteplein,
Mechelsesteenweg en Grote
Steenweg richting Rumst.
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Het peloton komt dus telkens
binnen vanuit de richting van
Edegem.
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Om de doortocht voor alle
betrokkenen veilig te laten verlopen,
sluiten we het parcours af voor alle
verkeer 2 uur voor de doortocht
tot 30 minuten na de doortocht.
Bovendien geldt er dan een
parkeerverbod op het hele parcours.
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Doortocht

Afsluiting parcours

Vrijdag 24/9

rond 13.52 u.

11 tot 14.30 u.

Zaterdag 25/9

rond 13.42 u.

11 tot 14.30 u.

Zondag 26/9

rond 11.20 u.

9 tot 12.30 u.

Door deze doortocht en het afsluiten van het wedstrijdparcours wordt
onze gemeente in 2 delen gesplitst. Hierdoor wordt het tijdens de periode
van de afsluiting bijna onmogelijk om van het oostelijke deel naar het
westelijke deel van onze gemeente te geraken en vice versa.
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Deze doortocht en de bijhorende
noodzakelijke maatregelen hebben
heel wat gevolgen voor ons
dorpscentrum en de straten die
uitgeven op het parcours:
- Verschillende wijken of straten
hebben hun in- en/of uitrit via
het parcours. Zij zullen tijdens de
uren dat het parcours afgesloten
is niet weg kunnen met de wagen.
Ze dienen hun wagen dus op
voorhand op reglementaire manier
buiten het parcours te parkeren.
Het gaat hierbij om de bewoners
van de wijk Albertlei 1 en
aangrenzende straten, de Staf
Van Elzenlaan 2 , Kontichhof 3 ,
Lijsterbolstraat 4 ,Zilverbergstraat 5 en Maalderijstraat 6 .
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- Tijdens de uren dat we het
parcours afsluiten (en enkel
en alleen dan) worden de
Jordaensstraat en de Van
Dyckstraat dubbelrichting en
geldt in bepaalde delen van deze
straten een parkeerverbod om
uitwijkmogelijkheden te creëren.
Tijdens diezelfde momenten kan
niet worden uitgereden via de
Spoorwegstraat.
- De Bergstraat kan enkel uitrijden
tijdens de uren dat we het
parcours afsluiten.

- De Nieuwstraat tussen
Transvaalstraat en Molenstraat
wordt dubbelrichting van zaterdag
25 september om 9 u. tot en
met maandag 27 september om
16 u. Ontsluiten kan via de De
Villermontstraat.
- Ook de handelszaken langsheen
het parcours zullen tijdens de
uren dat het parcours afgesloten
is moeilijk of niet bereikbaar
zijn. Zij dienen tijdig de nodige
afspraken te maken met
bijvoorbeeld leveranciers.

- Langsheen het parcours staan
nadarhekken. Deze zetten we
telkens na de passage van de koers
opzij.
- Voor de voetgangers voorzien
we in ons dorpscentrum
op stategische plaatsen
oversteekplaatsen (aangegeven
met pijltjes/poortjes). Oversteken
op andere plaatsen is niet
toegestaan.

TIPS:
- Vermijd met uw motorvoertuigen tijdens deze dagen het wedstrijdparcours en de directe omgeving ervan.
- Let goed op de tijdelijke verkeerssignalisatie.
- Volg steeds de richtlijnen van de seingevers.
OVERZICHT AFSLUITINGEN CENTRUM
TIJDENS FEESTWEEKEND.
Tijdens het feestweekend zijn volgende straten (of delen)
afgesloten én parkeervrij.
Gemeenteplein (stuk voor oud gemeentehuis en St.Martinuskerk), Mechelsesteenweg (vanaf Gemeenteplein tot
voor het kruispunt met Duffelsesteenweg), Molenstraat (vanaf
Gemeenteplein tot voor Sproorwegstraat), Antwerpsesteenweg
(vanaf Gemeenteplein tot aan Noordstraat), St.-Martinusplein
(vanaf Gemeenteplein tot aan poort SJI) en dit op:
- vrijdag 24/9 van 11 tot 14.30 u. en van 17 tot 21 u.
- zaterdag 25/9 van 11 tot zondag 26/9 02 u.
- zondag 26/9 van 9 tot 22 u.
- maandag 27/9 van 6 tot 17 u.
Voor de kermis zijn afgesloten en parkeervrij:
St. Jansplein: van maandag 20/9, 19 u. t.e.m. dinsdag 28/9, 7.30 u.
Gemeenteplein (gedeelte): van woensdag 22/9, 21 u. t.e.m.
dinsdag 28/9 om 7.30 u.
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Nog vragen?
Indien je nog vragen hebt over de verkeersmaatregelen, gelieve dan contact
op te nemen met de politiediensten, op het nummer 03 444 00 13 of door te
mailen naar kontich@politiehekla.be.
Info
Alle info over het feestweekend vind je op
https://www.kontich.be/feestweekend-september.
Corona
Deze evenementen en maatregelen zijn onder voorbehoud van de coronasituatie.

