CENTRUMSTAD

uittreksel uit het register
van het college van burgemeester en schepenen

Gollege van burgemeester en schepenen
22mei 2018

Vrije tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en het gebruik
van de openbare weg naar aanleiding van de Bouwpunttriatlon die doorgaat op
zondag 24juni 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 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 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 zondag 24 juni gaat de Bouwpunttriatlon door.
Er dienen hiervoor maatregelen genomen om het parkeren in en toegang tot de betrokken straten
in goede banen te leiden.

Advies
Advies van de politie van 4 april2018.
Gunstig advies van het Agentschap wegen en verkeer d.d.13lO2l201B
Gunstig advies van De Vlaamse Wateruveg dd. 08/05/2018.

Financiële verantwoord ing
I

Beslissing
Het voorgestelde zwemparcours is:
Nieuwendorpe brug - Vaart van Eeklo langsheen het Schipperspad - Onze-Lieve-Vrouwestraat terrein Willems
Biscuits (1000 m)
Start om 13.30 uur
Het voorgestelde fietsparcours is:
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s Biscuits - Nieuwendorpe - Veldekensvaart - Veldekensbrug - grondgebied

mRaverschootbrug-Raverschootstraat-Ringlaan-lndustrielaan-Slachthuisstraat-Nieuwendorpe
- Jachthaven -

Onze-Lieve-Vrouwestraal (2 x 2O km) - wissel op terrein Willems Biscuits
Het voorgestelde loopparcours is:
Terrein Willems Biscuits - Nieuwendorpe - Ambachtenstraat - Nieuwendorpe - Oosterdienstweg lndustrielaan Slachthuisstraat - Nieuwendorpe - Jachthaven (aankomst in 3' ronde) - Onze-Lieve-Vrouwestraat Nieuwendorpe (3 x
10 km)
Verkeerstechnisch zijn er geen bezwaren tot het organiseren van een wedstrijd op dit parcours en
kan deze doorgaanmits uw toestemming en een gunstig advies van de wegbeheerder wat betreft
het gebruik van de Ringlaan (R43).

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1.

Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes
ervan:
' Onze-Lieve-Vrouwestraat
' Jachthaven

1.2.

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 vanaf zaterdag 23 juni 2018 vanaf 08.00 uur tot zondag
24 juni 2018 tot 20.00 'uur.

1.3.

1.4.

Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes
ervan
Ambachtenstraat
lndustrielaan
Nieuwendorpe
Raverschootstraat, tussen Raverschootbrug en de Ringlaan
Ringlaan, tussen de Raverschootstraat en de lndustrielaan
Slachthuisstraat, tussen de lndustrielaan en Nieuwendorpe
Oosterdienstweg, tussen Nieuwendorpe en de lndustrielaan

1.5

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.

1

.6.

Artikel2

2.1.

Deze maatregel is van toepassing op zondag 24 juni 2018 vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur

-

Omleidinq

De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle

motorvoertuigen:
. Ambachtenstraat
' lndustrielaan
' Jachthaven
. Nieuwendorpe
' Raverschootstraat, tussen Raverschootbrug en de Ringlaan
' Ringlaan, tussen het rond punt AZ Alma en Nieuwendorpe
' Slachthuisstraat, tussen de lndustrielaan en Nieuwendorpe
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Vrouwestraat
2.2

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en
verkeersborden van het type C3, C31, F45.

2.3.

Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het rond punt AZ
ALMA - Ringlaan - Leopoldlaan - Molenstraat - Koning Albertstraat - Tieltsesteenweg kru ispunt Tieltsesteenweg/N ijverheidskaai.

2.4.

Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt
Tieltsesteenweg/Nijverheidskaai-Tieltsesteenweg-Raverschootstraat-kruispunt

RaverschootstraaURi nglaan.
2.5

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

2.6

Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 24 juni 2018 vanaf 12.00 uur tot 17.00
u9r.

Artikel 3 - Openbare orde

3.1.

De organisator voorziet signaalgevers op volgende (kruis)punten

Locatie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Onze-Lieve-Vrouwstraat/Jachthaven
Nieuwendorpe/Nijverheidskaai
Nieuwendorpe/Slachthuisstraat
Nieuwendorpe/Ambachtenstraat
Nieuwendorpe/Oosterdienstweg
Nieuwendorpe/Ringlaan
Nieuwendorpe/Schipperspad
Nieuwendorpebrug
lndustrielaan/Oosterdienstweg

Signaalgever
I
1
1
1

1
1
1

I
1

lndustrielaan/Slachthuisstraat

1

Rinqlaan/Raverschootstraat

1

Veldekensbruq/VeldekensVaart

1

12 sign

Totaal

+ 1 reserve
30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd dienen de signaalgevers ter plaatse te zijn en hun
briefing ontvangen te
hebben. Tot zolang de veiligheid van de deelnemers niet kan gegarandeerd worden zal er niet
gestart worden.
De identiteit van de wedstrijdverantwoordelijke en de signaalgevers wordt ten minste EEN week
voor de wedstrijd
overgemaakt aan de lokale politie.

3.2.

De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door
de organisatie voor de aanvang van de wedstrijd.

3.3

De lokale politie voorziet een minimuminzet van personeel op de volgende (kruis)punten:
' (1) Veldekensbrug
' (2) Raverschootbrug
' (3) rond punt AZ Alma
' (4) Ringlaan/lndustrielaan

.
'

(5) lndustrielaan/Slachthuisstraat

(6) Nijverheidskaai/Nieuwendorpe/Jachthaven
Tevens zullen er DRIE mobiele elementen aanwezig.
3.4.

De wedstrijdverantwoordelijke en alle signaalgevers zijn bereikbaar via gsm. Deze lijst is

ter beschikking van de hulpdiensten.
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plaatsel¡jk verkeer dient men zo sne I mogelijk van het parcours te verwijderen
waardoor een verkeersarme omloop gecreëerd wordt.

Namens het college,
Koen Loete
bu rgem eester-voorzitter

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

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