Geachte buurtbewoner,
de

Volgende week vindt Festivhalle voor de 15 keer plaats, namelijk op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14
september 2019. Het festival zal ook dit jaar doorgaan op de parking aan de Leide.
Met deze brief willen we jullie allereerst van harte uitnodigen op het festival maar tevens ook wat info geven
omtrent de verkeerssituatie, de opbouw/afbraak en over het programma van het festivalweekend.
Vanaf maandag 9 september 7u beginnen we met de opbouw van het festivalterrein. Het zal vanaf dan volledig
autovrij zijn. Op dinsdagochtend wordt de reuzetent opgebouwd. Deze zal blijven staan tot maandag 16/9. Op
woensdag middag rond 14u wordt de Leide volledig afgesloten voor rijdend verkeer. Er wordt een
voetgangersdoorgang voorzien langs het jeugdcentrum tot en met vrijdagnacht. Vanaf zaterdagochtend zal deze
omwille van organisatorische redenen ook afgesloten worden.
Woensdag en donderdag wordt er verder opgebouwd.
Op zondag breken we het volledige terrein af met uitzondering van de grote tent die maandag (door de tentenfirma)
wordt afgebroken. Vanaf zondagavond zal er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk zijn
Tijdens het festivalweekend zal er op Festivhalle heel wat te beleven vallen. Zo is er op donderdag een
streekbierenavond met lokale optredens van 19u tot 01u. Op vrijdag opnieuw optredens van nationale en
internationale artiesten van 19u tot 2u45. Op zaterdag een familiefestival met alweer nationale en internationale
artiesten. Het festival opent dan haar deuren om 12.30u en zal eveneens eindigen om 02.45u. De toegang op deze
drie dagen is volledig GRATIS.
Hopelijk hebben we jullie hiermee een beter zicht op Festivhalle 2019. Indien er toch nog vragen zouden zijn kan u
steeds terecht op onze website www.festivhalle.be of bij een verantwoordelijke op het festivalterrein.

Schematisch










Maandag 9/9/19 : vanaf 7u : parking Leide volledig autovrij, opbouw festivalterrein.
 Doorgang mogelijk op Leide
Dinsdag 10/9/19 : vanaf 7u : parking Leide : opbouw tent, opbouw festivalterrein.
 Doorgang mogelijk op Leide, mogelijks lichte hinder tijdens opbouw tent
Woensdag 11/9/19 : vanaf 7u verder opbouw terrein. Vanaf 14u Leide afgesloten
 Vanaf 14u geen doorgaand verkeer op Leide, wel doorgang voor voetgangers en fietsers
(kant Jeugdcentrum).
Donderdag 12/9/19 : verder opbouw, vanaf 19u : 1ste festivalavond
 Geen doorgaand verkeer leide, wel doorgang voetgangers en fietsen
Vrijdag 13/9/19 : vanaf 19u : 2de festivalavond
 Geen doorgaand verkeer leide, wel doorgang voetgangers en fietsen
Zaterdag 14/9/19 : vanaf 12.30u : 3de festivaldag
 Leide volledig afgesloten, ook voor voetgangers en fietsers vanaf 9u
Zondag 15/9/19 : afbraak festivalterrein
 Doorgang Leide voorzien vanaf 17u
Maandag 16/9/19 : afbraak tent
 Doorgang Leide mogelijk, lichte hinder mogelijk tijdens afbraak tent

Met vriendelijke groeten
Reinout Van Ruysevelt, Veiligheidsverantwoordelijke Festivhalle.

