Aan alle bewoners binnen de Izegemse Batjesomloop
Geachte Heer
Geachte Mevrouw

Izegemse Batjes op 14, 15 en 16 juni 2019
In onderling overleg tussen UNIZO, het Izegemse Batjescomité en de Politiezone RIHO zal het
tijdelijk politiereglement, van toepassing tijdens de Batjesdagen, strikt nagevolgd worden, zoals
vorige jaren trouwens.
Hiervoor vragen wij u volgende richtlijnen te willen opvolgen:


Om de batjes te kunnen voorbereiden is op verschillende plaatsen langs het parcours al een
parkeerverbod ingesteld vanaf donderdag 13/06/2019 om 8.00u of 12.00u. Op andere
plaatsen is dat vanaf vrijdagmorgen om 6.00u. Tijdens de batjes zelf geldt er in gans de zone
van de Batjes algemeen parkeerverbod vanaf vrijdagmiddag 13.00u tot het einde van de
Batjes. Dit parkeerverbod wordt overal aangeduid door parkeerverbodsborden met daaronder
de geldende dagen en uren. Kijk dus goed op deze borden om zeker te zijn dat je niet in een
zone staat waar parkeerverbod van toepassing is.



Het parcours van de Batjes (zie grondplan op keerzijde) wordt volledig verkeersvrij gemaakt op
volgende momenten:
o vrijdag 14/06/2019 van 13u00 tot 23u00
o zaterdag 15/06/2019 van 9u00 tot 23u00
o zondag 16/06/2019 van 9u00 tot 23u00
Tijdens deze periodes zal het dus onmogelijk zijn om met een voertuig uw garage/woning te
verlaten of toe te komen. Hebt u uw voertuig nodig, dan dient u dit buiten de omloop te
parkeren voor 13.00 uur op vrijdagnamiddag en voor 9.00 uur op zaterdag en zondag. ‘s
Avonds kunt u uw voertuig opnieuw in de omloop binnen rijden na 23.00 uur. Tijdens de
Batjes zal parking 1 van Vandemoortele ter beschikking zijn van zaterdagmorgen 8u00 tot
zondagavond 22u00. Deze kan je bereiken via de Prins Albertlaan (ingang naast Eperon d’Or).
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Volgende straten blijven afgesloten voor alle verkeer van de vrijdagmiddag 13u00 tot de
zondagavond 23u00:
-Centrale brug, gedeelte over de spoorweg
-Roeselaarsestraat, tussen Bellevuestraat/Molenweg en de Ommegangstraat.



Volgende straten blijven afgesloten voor alle verkeer van de zaterdagochtend 9u00 tot de
zondagavond 23u00:
-Kloosterstraat
-Hallestraat
-Hondstraat.

Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met Unizo via mail info@batjesizegem.be.
Bij dringende gevallen kan u terecht op het UNIZO-nummer van Izegem: 0491/61.03.03.
Wij rekenen op uw begrip en uw medewerking.
Inmiddels verblijven wij met vriendelijke groeten
Jef MAESEELE
Voorzitter UNIZO

Karolien Delmotte
Voorzitter Izegems Batjescomité
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