Brugge, juni 2022

Betreft: Verkeers-, parkeer- en geluidshinder bij Cactusfestival 2022
Beste buurtbewoner,
Met dit briefje willen wij u graag op de hoogte brengen dat wij Cactusfestival 2022 organiseren van 8
juli tot 10 juli in het Minnewaterpark, Brugge.
De opbouw start op 1 juli en de afbraak eindigt op 14 juli. Aan en afvoer van materialen zal wellicht
wat verkeers- en lawaaihinder veroorzaken. Wij vragen u hiervoor begrip.
Van het stadsbestuur ontvingen wij een vergunning voor afwijking op de geluidsnorm. Wij mogen
muziek maken op 6 juli van 16u00 tot 19u00 en 7 juli van 15u00 tot 22u00 (voor soundchecks) en op
8 juli van 10u00 tot 01u00, 9 juli van 09u00 tot 01u00 en 10 juli van 09u00 tot 01u00.
Voor een vlotte en veilige organisatie zal parkeerverbod ingevoerd worden in de hiernavolgende
straten:
• Katelijnevest op 1 juli van 08u00 tot 20u00 en van 2 juli tot en met 14 juli, telkens van 08u00
tot 17u00.
• Arsenaalstraat (tussen Katelijnestraat/Wijngaardplein) van 7 juli om 00u00 tot en met 11 juli.
• Parking Ketsbruggestraat van 8 juli om 08u00 tot en met 11 juli om 08u00.
• Parkeerverbod van 2 plaatsen in de Oostmeers thv de Prof. Dr. Sebrechtsstraat van 8 juli om
08u00 tot en met 11 juli om 08u00.
• Parkeerverbod op 6 parkeerplaatsen achter en de parkeerplaatsen langs het gebouw van de
Academie van 7 juli om 07u00 tot en met 11 juli om 17u00.
• Parkeerverbod op Wijngaardplein van 4 juli om 08u00 tot en met 12 juli om 08u00.
De hiernavolgende straten worden afgesloten voor alle verkeer:
• Bargeweg (gedeelte aan halteplaats De Lijn/luifel) van 6 juli om 07u00 tot en met 11 juli om
07u00.
• Fietsgedeelte Vesten tussen Poertoren en Katelijnebrug van 6 juli om 07u00 tot en met 11
juli om 07u00.
Voor de bezoekers die met de fiets naar Cactusfestival komen, hebben wij extra fietsstallingen
voorzien aan de Bargeweg.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kan steeds onze verantwoordelijke Lieselot Mattheus
bereiken op het nummer 050 33 20 14 of via lieselot@cactusmusic.be.
Indien nodig kan u de Politie contacteren op het nummer 050 44 89 01 (tijdens de kantooruren) of op
het nummer 050 44 88 44 (buiten de kantooruren).
Alle informatie vindt u ook op onze website www.cactusfestival.be.
Vriendelijke groeten,
Cactus Muziekcentrum vzw

