Beste bewoner, handelaar, eigenaar,
Bijna is het zover…
Zoals reeds aangekondigd gaat Ramblas Antwerpen 2022 door op zaterdag 3 en zondag 4 september 2022.
We voorzien weer 2 dagen vol leuke activiteiten zoals een straatverkoop, kinderanimatie, muzikale acts, straatacts,
volksspelen en een kermis. Wil je deelnemen aan de straatverkoop, je handen uit de mouwen steken als vrijwilliger
of je talent laten zien op deze editie? Op de bijgevoegde flyer kan je alle info terugvinden om je in te schrijven.
Graag willen we je alvast informeren over de bereikbaarheid en de parkeerzones die afgesloten worden tijdens het
buurtfestival. Ondanks al onze pogingen om de overlast voor buurtbewoners, handelaars, eigenaars, huurders van
garages, … zo minimaal mogelijk te houden, zal er toch enige hinder zijn, daar kunnen we niet omheen. We hopen
echter dat de positieve beleving van het evenement dit tot een verdraagzaam ondergeschikt probleem zal
terugbrengen.
De site van het evenement omvat volgende straten:
- Klapdorp
- Houten brug
- Kaasbrug
- Predikerinnenstraat
- Paardenmarkt vanaf huisnummers 32 en 45
- Varkensmarkt
- Hoornstraat
- Stadswaag
- Falconplein → enkel op zondag (voor de wekelijkse bio-markt)
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De dagen en uren waarop de genoemde straten afgesloten worden (geen doorgang + niet parkeren):
Van vrijdag 3 september 2022 om 6u ’s morgens t.e.m. maandag 6 september 2022 om uiterlijk 18u. Uiteraard
zullen we de straten vroeger vrijgeven als dat organisatorisch mogelijk is.
Omliggende straten en bereikbaarheid:
In een aantal omliggende straten zal er tevens – op de genoemde tijdstippen – een parkeer- en/of doorgangsverbod
van kracht zijn. In sommige straten zal de rijrichting omgekeerd of aangepast worden.
Deze ingrepen passen we toe om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat
zoveel mogelijk mensen de toegang tot hun garages, woningen, handelszaken, … kunnen behouden.
Concreet:
-

-

De Paardenmarkt is afgesloten voor alle verkeer vanaf huisnummers 32/45. Enkel gebruikers van de
garageboxen in de Hamerstraat zullen de toegang tot hun garage behouden.
De Lange en Korte Brilstraat worden voor de gelegenheid tweerichtingsverkeer (uitsluitend voor plaatselijk
verkeer).
De Stadswaag is volledig afgesloten voor alle verkeer.
Vanuit de Venusstraat kan je rechts de Paardenmarkt oprijden (richting Leien).
De Lange Noordstraat en de Raapstraat zijn toegankelijk via de Mutsaardstraat (uitsluitend voor plaatselijk
verkeer).
De rijrichtingen worden aangepast zodat er een circulatie mogelijk is via de Mutsaardstraat, naar de Korte
Noordstraat, Prederikerinnenstraat, Raapstraat om terug in de Mutsaardstraat te komen. Een stuk van de
Mutsaardstraat is bijgevolg tijdelijk een tweerichtingsstraat.
De Predikerinnenstraat is afgesloten voor alle verkeer vanaf huisnummer 7.
De Mutsaardstraat is afgesloten voor alle verkeer vanaf huisnummer 14.
Klapdorp is volledig afgesloten voor alle verkeer.
De Houten brug en de Kaasbrug zijn volledig afgesloten voor alle verkeer.
De Boterhamstraat is volledig afgesloten voor alle verkeer.

Voor een volledige plattegrond van de site en verkeerssituatie kan je terecht op de Ramblas Facebookpagina.
Fietsenparking:
Om het evenement zo toegankelijk mogelijk te maken met de fiets zijn er op verschillende locaties fietsenparkings
voorzien.
Info & contact:
Heb je verder nog vragen of suggesties voor de organisatie?
Graag een mailtje naar: info@ramblasantwerpen.be
Wij heten je van harte welkom op 3 en 4 september en danken je bij voorbaat voor uw begrip!
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