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BEWONERSBRIEF SINT-KRUIS KERMIS – 14 & 15 september 2019 
Regeling inzake parkeren en afsluiten straten 

 
Aan de bewoners van de Moerkerkse Steenweg, Boogschutterslaan, Pastorieweg  

en Julius Delaplacestraat 
 
Met deze bewonersbrief willen wij u graag op de hoogte brengen dat wij Sint-Kruis Kermis organiseren 
op zaterdag 14 en zondag 15 september 2019. Van het stadsbestuur ontvingen wij een 
muziekvergunning. Wij mogen muziek maken op zaterdag 14 september van 9 tot 24 uur en op 
zondag 15 september van 9 tot 22 uur. 
 
Hieronder volgen de verkeersmaatregelen: 
 
Voor een vlotte en veilige organisatie zal parkeerverbod ingevoerd worden: 
- op zaterdag 14 september van 7 tot 19 uur in de Boogschutterslaan, Pastorieweg & dreef naar 
sportterrein Gulden Kamer. 
 
- op zondag 15 september van 7 tot 19 uur in de Boogschutterslaan, Pastorieweg & dreef naar 
sportterrein Gulden Kamer én van 8 tot 20 uur in de Moerkerkse Steenweg tussen Buiten Kruisvest en 
Brieversweg (Akkerstraat) en in de Julius Delaplacestraat tussen de Moerkerkse Steenweg en 
Watervlietstraat. 
 
De hiernavolgende straten worden afgesloten voor alle verkeer: 
- op zaterdag 14 september van 7 tot 19 uur in de Boogschutterslaan, Pastorieweg & dreef naar 
sportterrein Gulden Kamer. 
 
- op zondag 15 september van 7 tot 19 uur in de Boogschutterslaan, Pastorieweg & dreef naar 
sportterrein Gulden Kamer én van 8 tot 20 uur in de Moerkerkse Steenweg tussen Buiten Kruisvest en 
Brieversweg (Akkerstraat) en de Julius Delaplacestraat tussen de Moerkerkse Steenweg en Watervliet. 
 
De bussen van De Lijn zullen een aangepast traject volgen in de periode dat de straten afgesloten zijn 
voor alle verkeer. U kan De Lijn steeds contacteren op het nummer 070/220 200. 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kan steeds onze voorzitter Séraphin Boúúaert bereiken op het 
adres Boogschutterslaan 42, 8310 Brugge, telefonisch op het nummer 050/35 25 24 of via mail 
sintkruiskermis@telenet.be. 
 
Indien nodig kan u de Politie contacteren op het nummer 050/44 88 44. 
 
Alle informatie vindt u ook op onze website www.sint-kruis.be en op de website 
www.bruggebereikbaar.be. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Feestcomité Sint-Kruis 
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