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Schepencollege
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Vrije tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en het gebruik van de
openbare weg naar aanleiding van de'mapping'die doorgaat op zaterdag l6 december
2017.
aanwezig

Koen LOETE, burgemeester

FreddyDEPUYDT,ChristopheDEWAELE,DirkVANDEVELDE,WRitaDE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, DansfS['AESSAER:r, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

Het college,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel l30bis;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk
besluit dd. 16 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 plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;
Overwegende dat de mapping op zaterdag 16 december 2017 doorgaat te Eeklo;
Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;
Gelet op het advies van de politie dd. 23 november 2017;

BESLUIT:
Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de mapping op zaterdag 16 december
2017:

I - Parkeerverbod
Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
o de parkeerplaatsen gelegen tussen Markt 93 en Markt 3;
¡ de parkeerplaatsen gelegen tussen Stationsstraat I en Stationsstraat 13;
. Oostveldstraat, tussen de Stationsstraat en de Kottemstraat (enkel de
parkeerplaatsen gelegen op de rijbaan).
1.2. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van
het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe
onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing vanaf zaterdag 18 december 2017 van 18.00 uur tot

Artikel
1 .1 .

23.00 uur.
Artikel2 - Omleidinq
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle
motorvoertuigen:
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.
o

Markt, tussen de Stationsstraat en Boelare/MolenstraaVKoning Albertstraat (in
de richting van Brugge);
Stationsstraat, tussen Markt en Paterstraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik

te

maken van nadars en

verkeersborden van het type C3, C31 en D1.

2.3. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes eryan is verboden voor alle
voertuigen,'uitgezonderd plaatselijk verkeer':

o
.

Stationsstraat, tussen

de Paterstraat en

VisstraaUOostveldstraat/Koningin

Astridplein;

Markt, tussen de Koning Albertstraat en de Collegestraat (in de richting van
Gent).

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik

te

maken van nadars en

verkeersborden van het type C3 + onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en F45.
2.5. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt
Visstraat/Oostveldstraat/Koningin Astridplein - Oostveldstraat - Kriekmoerstraat
Vrombautstraat - Blommekens - Boelare - kruispunt Boelare/MolenstraaVKoning Albertstraat
en omgekeerd.
2.6. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het

type F41.

2.7. Deze maatregelen zijn van toepassing op zaterdag 18 december 2017 van 18.00 uur tot
23.00 uur.
Artikel 3 - Ooenbare orde
3.1. De zone N9 tussen de Paterstraat en Kerkplein/Collegestraat wordt volledig afgesloten voor
alle verkeer met nadarelementen. De organisatie voorziet stewards binnen deze zone die
zullen instaan voor de naleving van deze omleiding. Onregelmatigheden worden onmiddellijk
gemeld.

3.2. De organisatie zal instaan voor het in front plaatsen van de nodige signalisatie en
afbakeningselementen bij aanvang van het evenement en het uit front draaien hiervan bij
het einde van het evenement.
3.3. De bewoners van de Markt, Stationsstraat, Kerkstraat, Kerkplein, Prinsenhofstraat,
Zilverstraat en de Teirlinckstraat dienen op de hoogte gebracht te worden van de gewijzigde
verkeerssituatie.
Artikel 4 - Verkeersmaatreqelen
4.1. Er worden mobiele afsluitelementen (politievoertuigen) voorzien door de lokale politiezone
Meetjesland Centrum op volgende (kruis)punten:
o Stationsstraat, ter hoogte van de Paterstraat;
o Markt, ter hoogte van de Koning Albertstraat.
4.2. Er dienen afbakeningselementen te worden geplaatst op volgende (kruis)punten:
o Stationsstraat, ter hoogte van café Leffe;
. Markt, ter hoogte van café Leffe;
. MarkVCollegestraat;
. MarkULijnendraaierstraat;
¡ Kerkplein, ter hoogte van de openbare toiletten.
Op deze afbakeningselementen dienen verkeersborden van het type C3 te worden
aangebracht.

4.3. Er wordt gevraagd aan het stadsbestuur van Eeklo om zelf mobiele afsluitelementen ter
beschikking te stellen om volgende (kruis)punten af te kunnen sluiten:
. Markt, ter hoogte van de Paterstraat;
¡ Markt, ter hoogte de Boelare.
De opstelling van de mobiele afsluitelementen zal in overleg met de lokale politie gebeuren
Artikel 5 - Alqemeenheden
5.1. De organisatie voorziet in een apart verlichtingscircuit dat te allen tijde kan aangestoken
worden bij calamiteiten in de verduisterde zone waarbinnen de mapping doorgaat.

Artikel6
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en lB7 van,het
gemeentedecreet.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

Namens het college,
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Koen Loete
burgemeester

Voor eensluidend uittreksel
voor de burgemeester,
de stadssecretaris.
(art. 126 n
gemeentewet)
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