D.000047080

CENTRUMSTAD

Tiideliik politiereqlement op het verkeer en op het qebruik van de
openbare weq naar aanleidinq van de Meetcampaqne van de KU
Leuven op donderdaq 26 oktober 2017.
Besluit van de burqemeester.

De burgemeester
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit
dd. l6 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoon¡vaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;
Ovenvegende dat de 'Meetcampagne van de KU Leuven' plaatsvindt te Eeklo op woensdag 3 mei 2017;
Ovenrvegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het bijkomend advies van de politie dd. 23 oktober 2017;
Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen pas
doorgaat op 7 november 2017;
BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de 'Meetcampagne van de KU Leuven' op
donderdag 26 oktober 201 7:

Artikel 1 - Omleidinq

1.1 De toegang tot Aalstgoed, tussen de Zuidstraat en de Aalschootdreef is verboden voor alle
voertuigen.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van
het type C3 en F39 met de vermelding'FIETSERSBRUG ONDERBROKEN'.
1.3 Er wordt een omleiding voorzien voor het fietsverkeer via de Peperstraat, vanaf het kruispunt
Aalstgoed/Aalschotdreef - Aalschotdreef - Noordbusakker - Bus - Peperstraat - Waaistraat Molenstraatje - kruispunt Molenstraatje/Aalstgoed en omgekeerd.
1.4 Er wordt een omleiding voorzien voor het fietsverkeer via de Vaartstraat, vanaf het kruispunt
Aalstgoed/Aalschotdreef-Aalstgoed-Ketsebroeken-Koeistraat-Vaartstraat-Plein-Zuidstraat

-

kruispunt ZuidstraaUAalstgoed.

1.5 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type
F41.

I .6 Deze maatregel is van toepassing op donderdag 26 oktober 2017 van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Artikel 2

-

Ooenbare orde

2.'l De voetgangers- en fietsersbrug wordt opengesteld op donderdag 26 oktober 2017 voor

de

schoolgaande jeugd vanaf 16.00 uur.

2.2 Gezien er signalisatie op het grondgebied van Kaprijke dient geplaatst te worden, is het
aangewezen dat de organisator concrete afspraken maakt met de technische dienst van Eeklo en

w
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Kaprijke voor de plaatsing ervan. Een kopie van dit advies werd overgemaakt aan de burgemeester

van Kaprijke.

Artikel3
Dit besluit wordt, ter bekrachtiging, voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op
7 november 201 7.

Eeklo,

Van

oktober 201 7

Koen Loete
burgemeester

