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College van burgemeester en schepenen
24 april2018

Vrije tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en het gebruik
van de openbare weg naar aanleiding van de Baloise Belgium tour die doorgaat op
donderdag 24 mei 2018.
Aanwezig Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Chr¡stophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob
D'HAESELEER, Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

Bevoegdheid
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 57 van het
gemeentedecreet en op grond van artikel 130bis van de gemeentewet;

Juridisch kader
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van
16 maart 1968;

Het koninklijk besluit van
het wegverkeer;

I

december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van

Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
De ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Motivering
Op donderdag24 mei wordt de Baloise Belgium tour georganiseerd.
Er dienen hiervoor maatregelen genomen om het parkeren in de betrokken straten in goede banen

te leiden.
Tevens vragen zij de toelating om de nodige signalisatie aan te brengen langs het parcours. Deze
zal worden geplaatst op 16 meien verwijderd uiterlijk op 25 mei.

Advies
Advies van de politie van

l3

maart 2018.

Advies Agentschap Wegen en Verkeer van 7 februari 2018

Financiële verantwoording

I
Beslissing
Het voorgestelde parcours is:
Komende van Kaprijke - Waaistraat - Peperstraat - Blommekens - Zandvleuge - Heilig Grafstraat Molenstraat - Leopoldlaan - Zeelaan - richting Adegem
Timing:tussen 14.11uur en 14.32 uur

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

zijn er geen problemen tot het organiseren van een wedstrijd op dit pàrcours en
oorgaan mits uw toestemming en een gunstig advies van de wegbeheerder voor wat
betreft het gebruik van de N434 en N9

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1.

1.2.
1

.3.

Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes
ervan:
. Zandvleuge
Deze maatregel wordt 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.
Deze maatregel is van toepassing op donderdag 24 mei 2018 vanaf 12.30 uur tot 14.30
uur

Artikel2 - Openbare Orde

2.1.
2.2.

De stad Eeklo staat in voor de beveiliging van de kruispunten langs het parcours.
Hierbij de lijst met de te beveiligen kruispunten en het aantal in te zetten personeel op uw
grondgebied:

Grondgebied Eeklo
Kruispunt
s25
s26
P3 N434

G7*
s27 N434
GB*
s28
s29
s30
Gg*
G10 *
G11 *

s31 - P4
P5

s32
s33
s34
s35
G12*
s36
s37
s38
P6

s39 - S40
G13

G14
G15
s41

P7-P8
s42
s43

Waaistraat - Noordbusakker
Waaistraat - Sint-Vincentiusstraatie
Peperstraat - Waaistraat
verkeerseiland (Peperstraat 1 01 A) *
Peperstraat - Hoogstraat
verkeerseiland (voor de bruq) *
N434 Peperstraat - brug
N434 Peperstraat - dienstweq/fietspad
N434 Peperstraat - Bus
verkeerseiland (x3) (Peoerstraat 93 ) *
verkeerseiland (Peperstraat 53 ) *
verkeerseiland (Peoerstraat 1B ) *
N434 rotonde - N434 Blommekens
N434 Blommekens - Zandvleuoe
Zandvleuqe - Stu ifzandstraat
Zandvleuoe - Kattenstraat
Zandvleuqe - Opeisinqsstraat
Zandvleuoe - Stekkenbosoad
Zandvleuoe - oarkinq AVEVE *
*
Zandvleuqe - spoorweqoverqanq *
Zandvleuoe - Nieuwe Berkenstraat
Zandvleuge - Gravin Johannalaan - Heilig
Grafstraat
Heiliq Grafstraat - Gaubero
Heiliq Grafstraat - N9 Molenstraat
N9 Leopoldlaan - SintJansdreef
* N9 Leopoldlaan *
oarkinq Yeti
* Ng Leopoldlaan *
Þarking Gamma
* N9 Leoooldlaan - parkino Bubbles *
N9 Leopoldlaan - afrit R43 (richtins Eeklo)
N9 Leoooldlaan - Rinqlaan
N9 Leopoldlaan - afrit R43 (richtinq Brugge)
N9 Leopoldlaan - Krekelmuit

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

Politieambtenaar

Signaalgever
1
1

1

qele vlaq
1

qele vlaq
1

nadar
1

oele vlaq
qele vlaq
qele vlaq
1

1

1
1
1
1
1

qele vlaq
1
1

1

1

2

qele vlaq
gele vlag
qele vlaq
1

2
1
1

t"rSIA
cE\rIPf
..,..
)

P9

N9 Leopoldlaan - Brugsesteenweg
(Pitsstoo)
N9 Leopoldlaan - N455 Balgerhoeke

1

Totaal:

7

19

politíeambtenaren

signaalgevers
+ 2 reserven

1

30 minuten voor de aanvang van de doortocht dienen de signaalgevers ter plaatse te zijn

en hun briefing ontvangen te hebben.
2.3.
2.4.

De identiteit en de opstellingsplaats van de signaalgevers wordt ten minste 1 week voor de
wedstrijd overgemaakt aan de lokale politie.
Tijdens de wedstrijd is alle verkeer verboden tussen de volgwagen uitgerust met het
gevaarsbord 451 en onderbord 'wedstrijd' aan de kop van de wedstrijd en de volgwagen
uitgerust met het gevaarsbord 451, onderbord 'wedstrijd' en de groene vlag aan de staart
van de wedstrijd.
Gelieve de verantwoordelijke voor de signaalgevers bovenstaande lijst over te maken.

Namens het college,
Koen Loete
bu rgem eester-voorzitter

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Voor eensluidend u ittreksel
voor de burgemeester,
( arl.

de stadssecretaris
126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energ¡ek, eigenzinnig, echt

w
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College van burgemeester en schepenen

24april2018
Vrije tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en het gebruik
van de openbare weg naar aanleiding van de Baloise Belgium tour die doorgaat op
donderdag 24 mei 2018.
Aanwezig Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob
D'HAESELEER, Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

Bevoegdheid
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 57 van het
gemeentedecreet en op grond van artikel l30bis van de gemeentewet;

Juridisch kader
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van
16 maart 1968;

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Het ministerieel besluit dd. 1 1 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
De ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Motivering
Op donderdag24 mei wordt de Baloise Belgium tour georganiseerd.
Er dienen hiervoor maatregelen genomen om het parkeren in de betrokken straten in goede banen

te leiden.
Tevens vragen zij de toelating om de nodige signalisatie aan te brengen langs het parcours. Deze
zalworden geplaatst op 16 mei en verwijderd uiterlijk op 25 mei.

Advies
Advies van de politie van 13 maart 2018.
Advies Agentschap Wegen en Verkeer van 7 februari 2018

Financiële verantwoording

I
Beslissing
Het voorgestelde parcours is:
Komende van Kaprijke - Waaistraat - Peperstraat - Blommekens - Zandvleuge - Heilig Grafstraat Molenstraat - Leopoldlaan - Zeelaan - richting Adegem
Timing: tussen 14.11 uur en 14.32 uur

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

CE
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zijn er geen problemen tot het organiseren van een wedstrijd op dit parcours en
n mits uw toestemming en een gunstig advies van de wegbeheerder voor wat

n

betreft het gebruik van de N434 en N9

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1.

1.2.
1.3.

Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes
ervan:
Zandvleuge
Deze maatregel wordt 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.
Deze maatregel is van toepassing op donderdag 24 mei 2018 vanaf 12.30 uur tot 14.30
uur

'

Artikel2 - Ooenbare Orde

2.1.
2.2.

De stad Eeklo staat in voor de beveiliging van de kruispunten langs het parcours.
Hierbij de lijst met de te beveiligen kruispunten en het aantal in te zetten personeel op uw
grondgebied:

Grondgebied Eeklo
Kruispunt
s25
s26
P3 N434

G7*
s27 N434
GB*
s28
s29
s30
Gg"
G10 *
G11 *

s31 - P4
P5

s32
s33
s34
s35
G12*
s36
s37
s38
P6

s39 - S40
G13

G14
G15

s4l
P7-P8
s42
s43

Waaistraat - Noord busakker
Waaistraat - Sint-Vincentiusstraatie
Peoerstraat - Waaistraat
*
verkeerseiland (Peperstraat 1 01 A)
Peoerstraat - Hooostraat
verkeerseiland (voor de bruq) *
N434 Peperstraat - brug
N434 Peperstraat - dienstweq/fietspad
N434 Peoerstraat - Bus
verkeerseiland (x3) (Peoerstraat 93 ) *
verkeerseiland (Peperstraat 53 ) *
verkeerseiland (Peperstraat 1B ) *
N434 rotonde - N434 Blommekens
N434 Blommekens - Zandvleuqe
Zandvleuqe - Stuifzandstraat
Zandvleuoe - Kattenstraat
Zandvleuqe - Opeisinqsstraat
Zandvleuoe - Stekkenbosoad
Zandvleuqe - oarkinq AVEVE "
* Zandvleuqe - sDoorweooveroano
"
Zandvleuoe - Nieuwe Berkenstraat
Zandvleuge - Gravin Johannalaan - Heilig
Grafstraat
Heiliq Grafstraat - Gaubero
Heiliq Grafstraat - N9 Molenstraat
N9 Leoooldlaan - Sint-Jansdreef
* N9 Leopoldlaan - parkinq Yeti *
* N9 Leoooldlaan - oarkino Gamma *
* N9 Leoooldlaan - parkinq Bubbles *
N9 Leopoldlaan - afrit R43 (richting Eeklo)
N9 Leopoldlaan - Rinqlaan
N9 Leopoldlaan - afrit R43 (richting Brugge)
N9 Leopoldlaan - Krekelmuit

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

Politieambtenaar

Siqnaalqever
1

1
1

qele vlag

I
qele vlag
1

nadar
1

oele vlaq
qele vlao
gele vlaq
1

1

1

1
1
1
1

oele vlao
1
1

1
1

2

oele vlao
qele vlaq
gele vlag
1

2
1

1

