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Geachte mevrouw, heer 

 

De zomer van 2022 belooft weer een zomer boordevol evenementen te worden. De (verkeers)veiligheid 

van bezoekers, artiesten en bewoners is voor ons absoluut een prioriteit. Omdat uw woonst, handels- of 

horecazaak mogelijks binnen of vlakbij een afsluiting tijdens één of meerdere evenementen ligt, 

informeren wij u graag over een aantal zaken. 

 

We starten met de zomerse weekendafsluitingen. Vanaf zaterdag 18 juni tot en met maandag 12 

september zal het Marktplein (Dorp) verkeersvrij gemaakt worden van elke zaterdagavond 18 uur tot en 

met maandagochtend 7 uur (juli en augustus) of 8 uur (juni en september). Fietsers zijn toegelaten 

tijdens deze afsluitingen. Er zal ook een parkeerverbod zijn, dat ingaat vanaf 17 uur. Op deze manier kan 

de omliggende horeca zo gezellig mogelijk haar terrassen plaatsen. 

 

Op zondag 3 juli starten we de zomer met een heus KnalBal, een kinderfestival in het stadscentrum. Het 

Marktplein zal sowieso verkeersvrij zijn (door de zomerse weekendafsluitingen). Het Hertog Janplein 

wordt verkeersvrij gemaakt op zaterdag 2 juli, vanaf 13 uur tot en met maandag 4 juli, tot 12 uur. Op dit 

moment zal er ook een parkeerverbod zijn, dat vanaf 12 uur ingaat. De Schepenbank wordt ook 

afgesloten, zodat hier artiesten en medewerkers kunnen parkeren. De parkeergarage van residentie “La 

Piazza” blijft bereikbaar. 

 

Op donderdag 7 juli zakt Bart Peeters af naar Lommel, voor een traditioneel Marktconcert. Het Hertog 

Janplein zal verkeersvrij zijn vanaf woensdag 6 juli, na de wekelijkse woensdagmarkt tot en met vrijdag 8 

juli, 12 uur. Op deze momenten zal er ook een parkeerverbod zijn. De Schepenbank wordt ook 

afgesloten, zodat hier artiesten en medewerkers kunnen parkeren. De parkeergarage van residentie “La 

Piazza” blijft bereikbaar. 

 

Op donderdag 14 juli staat ‘Vlaanderen Zingt’ op de agenda. Dit gaat door op het Dorpsplein. Het 

Marktplein (Dorp) zal verkeersvrij zijn vanaf 8 uur tot middernacht. Er zal ook een parkeerverbod zijn. 
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Op donderdag 21 juli en donderdag 4 augustus staan de Terrasdagen op de agenda. Deze gaan door op 

het Dorpsplein. Het Dorpsplein (Dorp) zal verkeersvrij zijn vanaf 14 uur tot de vrijdagochtend, 7 uur. Er 

zal ook een parkeerverbod zijn. 

 

Op zondag 14 augustus staat de triatlon op de agenda. Dit evenement wordt georganiseerd door de 

Lommelse Triatleten, en zal een behoorlijke impact hebben op het mobiliteitsgebeuren in en rond het 

stadscentrum. Het volledig overzicht is terug te vinden via de link in de laatste alinea.  

 

Op zondag 21 augustus start de traditionele kermis in het stadscentrum. Deze zal doorgaan tot en met 

donderdag 25 augustus. De kermisattracties worden geplaatst op het Hertog Janplein, Dorpsplein, 

Kerkplein en Michiel Jansplein. De exacte uren van afsluiten zijn terug te vinden via de link in de laatste 

alinea.  

 

Afsluiten doen we met Bal Final, op zondag 28 augustus. Op deze zondag ‘vieren’ we het einde van de 

zomervakantie, met een kinderkunstenfestival. Dit gaat door op het Dorpsplein en de Vryheyt. De exacte 

uren van afsluiten zijn ook terug te vinden via de link in de laatste alinea.  

 

Het volledig overzicht is terug te vinden op www.lommelleeft.be/verkeer. Daar kan u alle informatie 

terugvinden, samen met (eventuele) last-minute wijzigingen.  

 

We hopen dat deze afsluitingen de overlast voor u tot een minimum beperken en rekenen op uw begrip 

voor deze maatregelen, om de (verkeers)veiligheid van onze evenementen te kunnen garanderen. Bij 

vragen en/of opmerkingen, verwijzen we u graag door naar de bovenstaande contactgegevens. 

 

 

Vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Iris Mulkens 

Algemeen directeur  

Bob Nijs 

Burgemeester 
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