INFO ZWAAR

VERVOER BINNENSTAD

✓ tonnagebeperking ✓ laden & lossen ✓ duurzame stadsdistributie

ZWAAR VERKEER OP MAAT VAN ONZE STAD
De verkeersleefbaarheid van de binnenstad en deelgemeenten is een prioriteit. In woonwijken is er nog te veel
doorgaand verkeer en sluipverkeer. Dat is niet alleen
nefast voor wie vlot op zijn bestemming wil geraken
maar weegt ook door op de verkeersveiligheid en de
volksgezondheid.
De historische stadskern met zijn authentieke karakter
is ook niet bestand tegen té zwaar vervoer. Het is nefast
voor de stabiliteit van de woningen en het wegdek. Voetgangers en ﬁetsers verwachten zich intuïtief ook niet
aan te zwaar verkeer in de overwegend smalle straten.
Dit kan zorgen voor verkeersonveilige situaties.
Om de leefbaarheid, aantrekkingskracht en veiligheid
van onze stad te verhogen, gelden er nieuwe maatregel en om het zwaar verkeer in betere banen te leiden.

ZWAAR VERKEER
Algemene tonnagebeperking 12 ton (beladen) in
binnenstad (uitzonderingen
via politie)
Venstertijden voor voertuigen tussen 3,5 en 12 ton
(6-11u en 19-21u)
Geen autocars (uitzonderingen via politie)

LADEN & LOSSEN
Uiteraard blijft leveren en laden mogelijk. Met de opkomst van de talrijke webshops, moeten we er wel voor
zorgen dat het èchte winkelen aantrekkelijk blijft.
Mensen willen ongestoord kuieren en binnenwippen in
de vele handelszaken die Brugge te bieden heeft. Shoppers verplaatsen zich ook te voet en met de ﬁets. Het is
dus belangrijk dat bestel- en vrachtwagens op de
drukste momenten geweerd worden.
Het zwaar vervoer en de laad- en lostijden worden dus
meer afgestemd op maat van de stad, de inwoners .en de
toekomst van Brugge.

LADEN & LOSSEN
✓Laad- en lostijden
tot 12 ton in de
binnenstad

6 > 11u en
19 > 21u

STADSDISTRIBUTIE VAN DE TOEKOMST
De Parkeerwinkel
in het
Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2,
Stationsplein
050 44 8000
www.brugge.be/parkeren

De logistieke distributiecentra aan de rand van de stad en de opkomst van diverse duurzame
stadsleveranciers zijn waardige alternatieven willen we Brugge veilig, leefbaar en aantrekkelijk houden.
Wil je meebouwen aan een leefbare stad en jezelf ook als een vooruitstrevende handelaar op
de kaart zetten? Maak dan zeker kennis met onderstaande partners.
Meer troeven vind je op hun website.

BubblePost

City Depot

✓ flexibel (niet gebonden aan
venster- en levertijden)
✓ milieuvriendelijk (duurzame
vervoermiddelen)
✓ track & trace
✓ ...

✓ flexibel (niet gebonden aan
venster- en levertijden)
✓ stockruimte
✓ pakketservice & logistieke afhandeling e-commerce
✓ ...

bubblepost.eu

citydepot.be

