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  Aan de bewoners 
 

Uw brief Uw kenmerk  Datum 

/ /  11.10.2022 
Contactpersoon Telefoon  E-mail 

Marnix Steenbeke 0475 20 62 42  marnix.steenbeke@assenede.be  
    

Winterkermis en jaarmarkt in het centrum van Assenede 
 
Beste 
 
Komend weekend gaat de winterkermis en jaarmarkt door in het centrum van 

Assenede. De voorbereidingswerken starten op woensdag 12 oktober, 18.00 

uur. Vanaf dan tot het einde van de kermis op 18 oktober, 23.00 uur geldt een 

algemeen parkeerverbod op de markt.  

Op dinsdag 18 oktober wordt tevens een jaarmarkt georganiseerd. Van 06.00 

uur tot 23.00 uur gelden volgende verkeersbeperkende maatregelen:  

- De Hoogstraat en het gedeelte Markt van Diederikstraat tot aan 
Kriekerijstraat wordt parkeer- en verkeersvrij gemaakt. 

- Er geldt éénrichtingsverkeer in Kriekerijstraat, rijrichting van 
Diederikstraat naar Leegstraat. 

- Er geldt tweerichtingsverkeer op het Diederikplein en in de Lochtingstraat. 

- Er is een omleiding voorzien via Trieststraat, Schoolstraat, Diederikstraat, 
Kriekerijstraat, Leegstraat, Kapelledreef, Prins Boudewijnlaan, Dijkstraat, 
Sint-Andrieslaan, Sasdijkstraat, Kloosteraprilstraat, Kloosterstraat en 
Trieststraat. 

- Er geldt een parkeerverbod van 150 meter aan beide kanten van de 

rijweg: 

° begin van de Nieuwestraat komende van de Trieststraat en de Oude 

Gentweg 

° begin van de Groenstraat komende van de Oude Gentweg 

° deel van de Oude Gentweg voorbij de Groenstraat 

° deel van de Oude Gentweg voor en na de Nieuwestraat  
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Openingsuren kermis 

De kermis is open: 

- op zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober vanaf 15.00 uur. 

- op maandag 17 oktober om 16.00 uur. 

- op dinsdag 18 oktober om 10.30 uur. 

 

We durven rekenen op uw begrip en hopen u zeker eens te mogen 

verwelkomen op de kermis en de jaarmarkt. 

Mocht u nog vragen hebben rond deze mededeling, kan u contact opnemen 
met Marnix Steenbeke op 0475 20 62 42 of via 
marnix.steenbeke@assenede.be.  
 
 
Met vriendelijke groeten 
 

 
 
 

Frederik Willems     Philippe De Coninck 
Algemeen directeur                                                                       Burgemeester 
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