uittreksel uit het register
van het college van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen
3

juli 2018

Vrije tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en het gebruik
van de openbare weg naar aanleiding van de Jozefse feesten die doorgaat van
vrijdag 10 augustus tot en met maandag 13 augustus 2018.
Aanwezig Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE,
D'HAESELEER, Dannf€+o{æ€'AERï, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, Algemeen directeur

RiæE€€+$+'¡€l6Bob

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
Van 10 tot 13 augustus 2018 wordt de Jozefse feesten georganiseerd.
Er dienen hiervoor maatregelen genomen om het parkeren in de betrokken straten in goede banen
te leiden.

Advies
Advies van de politie van 19 juni 2018
Fi

nanciéle verantwoording

Beslissing
Artikel 1. Parkeerverbod :
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan
. Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat
. Blakstraat, tussen de Boterbloemstraat en de Baljuwdreef (pare huisnummers)

r
.

Schipdonkstraat
Varenslaan

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.
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.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 12 augustus 2018 vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur

Artikel2. Omleidinq:
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle
voertuigen:
Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat

.
.
o

Schipdonkstraat
Varenslaan

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik'te maken van nadars en verkeersborden

van het type C3.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 12 augustus 2018 vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur.
Artikel 3. Openbare orde:
3.1. De organisatie voorziet stewards op volgende (kruis)punten

Locatie
S1

S2
S3
S4
S5
S6

Aantal:

AbdiistraaUBlakstraat
Abd i istraaUDoronstraat
Doornstraat/Varenslaan
SchipdonkstraaUMeibloemstraat
Sch odo n kstraat/Azaleastraat
Sch pdo n kstraat/Beqoniastraat

1
1
1
1
1

i

1

i

Totaal

6 stewards

:

Na controle zullen de stewards instaan voor een veilige doortocht voor de bewoners van volgende
straten en pleinen of gedeeltes ervan:

o
o
o
.
o

Azaleastraat
Begoniastraat

Schipdonkstraat
Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat
Varenslaan

3.2. De bewoners bínnen de site en in de onmiddellijke omgeving van de site dienen op de hoogte
te worden gebracht van de verkeersbelemmerende maatregelen.
Namens het college,
Meike Van Grembergen
Algemeen directeur

Koen Loete
bu rgem eester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(arl. 126 nieuwe gemeentewet)
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