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Vrije tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en het gebruik
van de openbare weg naar aanleiding van de Binck Bank Tour die doorgaat op
woensdag 15 augustus 2018.
Aanwezig Koen LOETE, burgemeester;

Freddy DEPUYDT, GhrietepheÐEl¡lAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE,.RiteÐE€eNlA€K, Bob
D'HAESELEER,ÐannyS¡TESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, Algemeen Directeur

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. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
De ministeriële omzendbrief MOB/2OO9iO1 van 3 april 2009;

Motivering
Op woensdag 15 augustus 2018 wordt de Binck Bank Tour georganiseerd.
Het voorgestelde parcours is:
Komende van Adegem - N499 Veldekens - N499 Tieltsesteenweg - N499 Koning Albertstraat - N9
Markt - N9 Stationsstraat - Oostveldstraat - Kriekmoerstraat - Vrombautstraat - richting Lembeke.
Timing: tussen 13.03 uur en 13.09 uur

Verkeerstechnisch zijn er geen problemen tot het organiseren van een wedstrijd op dit parcours en
kan deze doorgaan mits uw toestemming en een gunstig advies van de wegbeheerder voor wat
betreft het gebruik van de N499 en N9.
Er dienen hiervoor maatregelen genomen om het parkeren in de betrokken straten in goede banen

te leiden.
Goedkeuring AWV ontvangen op 22 juni 2018 : N499/N9: verkeerslichten geregeld kruispunt:
assistentie van PZ Meetjesland vereist.

Advies
Advies van de politie van 12 juni 2018
Fi

nanciële verantwoord i ng

I
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Beslissing
Artikel 1. Parkeerverbod:
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan
o Tieltsesteenweg, tussen de Nijverheidskaai en de Julia Dellaertstraat
¡ Oostveldstraat, vanaf huisnummer 1 tot aan de Kottemstraat
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 reglementaire
onderborden waarop de tijdsvork is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 15 augustus 2018 vanaf 11.30 uur tot 13.30
uur

Artikel 2. Openbare Orde:
2.1. De stad Eeklo staat in voor de beveiliging van de kruispunten langs het parcours.
2.2. Hierbij de lijst met de te beveiligen kruispunten en het aantal in te zetten personeel op uw
grondgebied:
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30 minuten voor de aanvang van de doortocht dienen de signaalgevers ter plaatse te zijn en hun
briefing ontvangen te hebben.
2.3. De identiteit en de opstellingsplaats van de signaalgevers wordt ten minste
wedstrijd overgemaakt aan de lokale polit¡e.

I

week voor de

2.4. 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.

Namens het college,
Koen Loete
burgem eester-voorzitter

Meike Van Grembergen
Algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
Algemeen directeur
(art. 126 n¡euwe gemeentewet)
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