
 

Bewonersbrief 
 

 

Bryan Adams en Nostalgie Beach Festival op 11 en 12/08/2017 
Onze referentie: sec/pvl/rb 
Datum: 01/08/2017 

Geachte inwoner en verblijver, 

Tijdens het tweede weekend van augustus worden er grote evenementen georganiseerd op het 
sportpark De Krokodiel, namelijk: optreden van Bryan Adams (11 augustus) en Nostalgie Beach 
Festival (12 augustus). 

Op beide muziekevenementen worden telkens meer dan 10.000 bezoekers verwacht. 

Om een vlot verloop van dit evenement te verzekeren, zijn diverse maatregelen van toepassing. 

Planning 
 De opbouw en inrichting van het festivalterrein zal gebeuren vanaf 02 tot en met 11/08/2017. 

 De afbraak zal gebeuren vanaf 13 tot en met 17 augustus 2017. 

 Tijdens de opbouw en afbraak is lawaaihinder ’s nachts verboden. 

 De podiumactiviteiten duren op 11/08/2017 (optreden Bryan Adams) tot middernacht en op 
12/08/2017 (Nostalgie Beach Festival) tot 00.30u (op 13/08/2017). 
Telkens om 01.30u dient het terrein verlaten en afgesloten te zijn. 

 Rond het festivalterrein zullen Herrashekkens met doeken geplaatst worden. 

Verkeersregeling 
Er wordt een stilstaan- en parkeerverbod voorzien vanaf vrijdag 11/08/2017 vanaf 12.00u tot 
zondag 13/08/2017 om 02.00u: 

 In de Duinenweg, gedeelte tussen de Prosper Poulletstraat en de Louis Logierlaan 

 In de Duinenweg, op de parking van het voormalig voetbalcomplex Gold Star (oost- en westzijde) 
– wordt gebruikt door organisatoren 

 In de Prosper Poulletstraat, gedeelte tussen Koninginnelaan en Duinenweg 

 In de Steenovenstraat, gedeelte tussen Spermaliestraat en Heirweg  

 In de Heirweg, gedeelte tussen Steenovenstraat en Westendelaan 

 In de Abdisweg, gedeelte tussen Heirweg en Loviestraat 

Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd op vrijdag 11/08/2017 vanaf 16.00u tot 21.00u en op 
zaterdag 12/08/2017 vanaf 10.00u tot 21.00u: 

 In de Steenovenstraat, gedeelte tussen Spermaliestraat en Heirweg. Het verkeer rijdt richting 
Heirweg. 

 In de Heirweg, gedeelte tussen Steenovenstraat en Abdisweg. Het verkeer rijdt richting Abdisweg. 

 In de Abdisweg, gedeelte tussen Heirweg en Loviestraat. Het verkeer rijdt richting Loviestraat. 

Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf vrijdag 11/08/2017 vanaf 16.00u tot zaterdag 
12/08/2017 om 02.00u en op zaterdag 12/08/2017 om 10.00u tot zondag 13/08/2017 om 02.00u: 



 

 
 

 

 In de Westendelaan, gedeelte tussen het kruispunt met de Louis Logierlaan en de Badenlaan. 
Het verkeer rijdt richting Westende. 

Er wordt plaatselijk verkeer ingevoerd vanaf vrijdag 11/08/2017 om 16.00u tot zaterdag 12/08/2017 
om 02.00u en op zaterdag 12/08/217 vanaf 10.00u tot zondag 13/08/2017 om 02.00u: 

 In de Westendelaan, gedeelte tussen het huisnummer 71 en de Badenlaan. 

Er wordt een verbod voor alle verkeer ingevoerd vanaf vrijdag 11/08/2017 om 16.00u tot zaterdag 
12/08/2017 om 02.00u en op zaterdag 12/08/2017 om 10.00u tot zondag 13/08/2017 om 02.00u: 

 In de Westendelaan, gedeelte tussen het rondpunt thv parking IJzerlaan (de parking blijft 
bereikbaar) en huisnummer 71. 

Er wordt een snelheidbeperking ingevoerd vanaf vrijdag 11/08/2017 om 16.00u tot zaterdag 
12/08/2017 om 02.00u en op zaterdag 12/08/2017 om 10.00u tot zondag 13/08/2017 om 02.00u: 

 In de Westendelaan, gedeelte vanaf huisnummer 71 tot aan de Badenlaan. 
Er mag max. 20km/uur gereden worden. 

Verkeersomleidingen 
 vanuit Spermaliestraat of Oostendelaan: Kerkstraat – Koninginnelaan – Hector Verhaeghelaan 

 vanuit Nieuwpoort: Koninklijke Baan – Paul Grossettilaan – Henri Jasparlaan – Parklaan 

 vanuit Slijpe: via Spermaliestraat – Steenovenstraat – Heirweg (deze wagens worden geparkeerd 
op de weide in de Abdisweg) 

 vanaf de Kustbaan (N34): via Louis Logierlaan (deze wagens worden geparkeerd in de 
Westendelaan tussen de Louis Logierlaan en Badenlaan) 

Toegang tot het sportpark 
 Om veiligheidsredenen hebben de organisatoren een exclusief gebruik van het festivalpark vanaf 

07 tot en met 17/08/2017. 

 Tijdens de perioden van exclusief gebruik is toegang tot het sportpark verboden. 

 De toegang voor personen en voertuigen tot de tennis- en petanque-infrastructuur gebeurt via de 
Duinenweg. 

 Vanaf 02 tot en met 07/08/2017 hebben de organisatoren een exclusief gebruiksrecht op het 
zuidelijk gedeelte van het sportpark (= nodig voor opbouw podium Bryan Adams). 

Informatie 
Alle informatie over dit evenement en het tijdelijk politiereglement kan je nalezen op 
www.middelkerke.be/nostalgiebeachfestival.  

Voor informatie over de verkeersmaatregelen kan je ook terecht bij het secretariaat van het 
gemeentebestuur Middelkerke op 059 31 30 16. 

Overlast 
Wij weten dat dit evenement overlast met zich meebrengt, toch proberen we dit tot een minimum te 
beperken. 

(Deze bewonersbrief vervangt de voorgaande bewonersbrief.) 

Met vriendelijke groeten 

vr. de secretaris, afw. de burgemeester 
Pascal Van Looy Janna Rommel-Opstaele 
sectorfunctionaris 

http://www.middelkerke.be/nostalgiebeachfestival

