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 Circulatieplan Sportcomplex 

Vanaf maandag 25 mei 2020 zal er voor onbepaalde duur een circulatieplan van kracht zijn op 

de site van het gemeentelijk sportcomplex, inclusief het molenplein. Afhankelijk van het 

gekozen transportmiddel zijn er verschillend in- en uitritten om te gebruiken. Dit circulatieplan 

is uitgewerkt om de zwakke weggebruiker voldoende mogelijkheden te geven om op een 

veilige manier te komen sporten op het sportcomplex. Gelieve de boodschap mee te geven 

om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het sportcomplex te komen. 
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Te voet of fiets 

Wanneer je te voet naar het sportcomplex komt zijn er 3 toegangswegen die u kan gebruiken. 

Er zijn 2 uitritten voorzien die voetgangers en fietsers kunnen gebruiken om het sportcomplex 

te verlaten. 

1. Putsebaan 

Via de Putsebaan vind je 2 afgescheiden wegen die naar de parking van het 

sportcomplex leiden. Deze wegen zijn niet toegankelijk voor auto’s en kunnen gebruikt 

worden door voetgangers en fietsers. Het voetpad geldt als toegangsweg terwijl de 

afgesloten bus-strook als uitrit werkt. Beide wegen vertrekken en komen aan op 

autovrije fietsenparking. Om aan de sportterreinen te komen volg je vanop deze 

fietsenparking de aanwezige signalisatie. 

 

2. Molenstraat 

Via de Molenstraat vind je ter hoogte van het molenplein 2 afgescheiden wegen die 

naar de site van het sportcomplex leiden. Hier geldt hetzelfde principe als aan de 

Putsebaan waarbij de ene weg de inrit tot het sportcomplex is en de andere weg de 

uitrit. Op het einde van het molenplein, aan de kant van het sportcomplex, zal een 

autovrije fietsenparking zijn. Vanop deze fietsenparking volg je de aanwezige 

signalisatie tot aan de sportterreinen. 

 

3. Processieweg 

Via de processieweg is het enkel mogelijk om het sportcomplex te betreden. Deze weg 

kan niet gebruikt worden om het sportcomplex te verlaten. Dit gebeurt via de 

Molenstraat of de Putsebaan. Wanneer je via de processieweg de site van het 

gemeentelijk sportcomplex betreedt, volg je de aanwezige signalisatie om via de 

fietsenparking op de hoofdparking naar de sportterreinen te gaan. 

 

Met de auto 

Er zijn 2 mogelijkheden om met de auto het sportcomplex te bereiken. 

1. Afzet- en ophaalzone 

Om de druk op het sportcomplex te verlichten zal er gewerkt worden met een afzet- 

en ophaalzone voor sporters. Het is namelijk niet toegelaten voor ouders om de 

trainingen bij te wonen, enkel om de kinderen af te zetten op het sportcomplex. 

Daarom zal er aan de Molenstraat een afzetzone voorzien worden waar je je kind kan 

afzetten volgens het principe van Kiss & Ride. Vanop het Molenveld kunnen de 

kinderen de aanwezig signalisatie voor fietsers en voetgangers volgen om de site van 

het sportcomplex te betreden en zich naar de sportterreinen begeven. 

 

 



 

 

AGB Keerbergen Sport 
sport@keerbergen.be 

015 50 90 73 
Putsebaan 103 

3140 Keerbergen 

  

Na de training kan je je kind terug op halen op de hoofdparking van het sportcomplex. 

Je kind zal na afloop van zijn of haar training wachten aan de hoofdinkom van Blok A 

van het sportcomplex. Daar kan je via hetzelfde principe van Kiss & Ride je kind 

oppikken en de aanwezig signalisatie volgen om het sportcomplex te verlaten via de 

Putsebaan. 

 

2. Vrije Parking 

Indien je als sporter naar het sportcomplex komt met de auto en niet wordt afgezet, 

voorziet de hoofdparking van het sportcomplex een beperkt aantal vrij 

parkeerplaatsen voor de auto. We stimuleren zoveel mogelijk om te voet of met de 

fiets te komen maar beseffen dat dit niet altijd mogelijk is. De toegang tot de parking 

van het sportcomplex loopt via de Putsebaan waar u de aanwezig signalisatie volgt om 

een parkeerplaats te zoeken.  

 

Let op, niet alle parkeerplaatsen zijn beschikbaar. De parkeerplaatsen langs blok A zijn 

voorzien voor personeel en werkmannen op het sportcomplex. De parkeerplaatsen 

langs het outdoor basketbalveld is voorzien als werfzone. Enkel de parkeerplaatsen 

langs de boomkant en in het midden van de parking zijn geschikt als parking. Wanneer 

je je auto hebt geparkeerd, volg je de aanwezige signalisatie om je naar de 

sportterreinen te begeven. Na afloop volg je de circulatie voorzien om terug op de 

hoofdparking te komen en via de Putsebaan naar huis te gaan. 

Voorts zullen er op het gehele sportcomplex algemene richtlijnen ophangen om de passage 

en sporten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Deze richtlijnen zijn zowel voor, tijdens als na 

de openingsuren van het sportcomplex van toepassing. Het staat de verenigingen vrij om 

aanvullend op deze richtlijnen, extra maatregelen te nemen die van toepassing zijn op hun 

leden. 


