
 

  
 

MEDEDELING KERMISDATA 
 
Wegens de coronamaatregelen die nog gelden tot 8 juni 2021 werd kermis Hulshout I uitgesteld. 
Volgens de normale planning had deze eind mei reeds moeten plaats vinden. Dit was echter 
verboden. Rekening houdend met de recentste richtlijnen van de hogere overheid heeft Het College 
van Burgemeester en Schepenen beslist om Kermis Hulshout I alsnog te organiseren op volgende 
dagen en uren: 
 
zaterdag 19 juni : 17.00 - 22.00 
zondag 20 juni : 17.00 - 22.00 
maandag 21 juni : 17.00 - 20.00 
dinsdag 22 juni : 17.00 - 20.00 
 

TIJDELIJKE VERKEERSVERORDENING 
(cfr. college-beslissing d.d. 7/6/2021) 

 
 
Artikel 1: 
Vanaf woensdag 16 juni 2021 om 20.30 uur tot woensdag 23 [juni] 2021 om 08.00u, zal het verkeer 
van voertuigen beperkt zijn in volgende straatgedeelten: 
• In het gedeelte van de Grote Baan, gelegen tussen de kruispunten met de Paalsteenstraat en de 

Booischotseweg, meer bepaald: 
◦ vanaf kruispunt met Paalsteenstraat: verbod voor gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd 

plaatselijk verkeer en bromfietsers klasse A. 
◦ vanaf kruispunt met Maskensstraat: verbod voor gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd 

hulpdiensten. Fietsers moeten hier afstappen. 
◦ vanaf kruispunt met Booischotseweg: verbod voor gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd 

hulpdiensten. Fietsers moeten hier afstappen. 
• In de Hoekstraat en Maskensstraat, meer bepaald: 

◦ verbod voor gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd plaatselijk verkeer en bromfietsers 
klasse A. 

• Op het Prof. Dr. Vital Celenplein, meer bepaald: 
◦ verbod voor gemotoriseerde voertuigen. Fietsers moeten hier afstappen. 

• Ter hoogte van de toegang naar het Prof. Dr. Vital Celenplein via de Brouwerijstraat, meer 
bepaald: 
◦ verbod voor gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd de hulpdiensten (en uitzondering voor 

bewoners en leveranciers tussen 08.00 uur en 12.00 uur). 
Er wordt geen zwaar vervoer toegelaten in Beemdenstraat - Doodsbroekstraat - Brouwerijstraat en 
Paalsteenstraat - Peerdekerkhofstraat. 
Artikel 2: 
Op onderstaande dagen en uren: 
• Vanaf woensdag 16 juni 2021 van 19.30 uur tot woensdag 23 juni 2021 om 08.00u, geldt er een 

parkeer- en stationeerverbod in volgende straatgedeelten: 
◦ In het gedeelte van de Grote Baan, gelegen tussen kruispunt met Maskensstraat en 

Booischotseweg; 
◦ Op het Prof. Dr. Vital Celenplein; 
◦ In de Brouwerijstraat, in het gedeelte tussen Torenerf en Prof. Dr. Vital Celenplein. 

Artikel 3: 
Er wordt een omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer (niet van toepassing voor zwaar vervoer) 
via Beemdenstraat - Doodsbroekstraat - Brouwerijstraat en via Paalsteenstraat - Peerdekerkhofstraat. 
De omleiding voor zwaar vervoer wordt voorzien via Herentalsesteenweg - Westerlosesteenweg - 
Ijzerenweg (= grondgebied Heist-op-den-Berg) 
(...)" 

 
Zie ook de plannen op de keerzijde (overeenkomst advies politiezone Zuiderkempen) 
 
Meer info: Hulshout tel:  015/ 750 100 of info@hulshout.be  
 
HET LOKAAL BESTUUR 
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PLAN AFGESLOTEN WEGEN - KERMIS HULSHOUT I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN OMLEIDING (niet voor zwaar vervoer) - KERMIS HULSHOUT I  

 


