
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE  Z E L Z A T E 

------------------------- ------------------------ 

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

D.D. 17 JULI 2020 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: HH. B. Meuleman, burgemeester-voorzitter 

mevr. I. Dellaert, L. Van Waesberghe, schepenen 

Mevr. C. Coone, wnd. algemeen directeur 

Verontschuldigd: G. Asman en S. De Vuyst, schepenen 

--------------------------------------------------------------------------------- 

MOB - TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT INZAKE MINISTOET DE KATTE OP ZONDAG 02 AUGUSTUS 

2020 IN WIJK DE KATTE EN VOGELZANG 

HET COLLEGE: 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door 
het Koninklijk Besluit d.d. 16 maart 1968; 

- Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 1 december 1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer; 

- Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij 
de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 

worden bepaald; 

- Gelet op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet; 

- Gelet op artikels 277§2 en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 

- Gelet op de aanvraag van Wim Van Aerde, voorzitter van feestcomité De Katte, op 
6 juli 2020 om een stoet “light versie” te mogen organiseren op zondag 02 augustus 

tijdens Kattekermis;  

- Overwegende dat het een doorlopende plicht is van het gemeentebestuur om via 
haar waakzaamheid en manifeste wil elk verantwoord initiatief te nemen dat de 

veiligheid, vlotheid en gebruiksvriendelijkheid van het verkeer behartigt en 

optimaal verzekert; 

- Overwegende dat dit evenement een vrij grote volkstoeloop kent en de veiligheid 
van de deelnemers dient te worden gewaarborgd; 

- Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdringen; 

BESLUIT: 

Artikel 1: - Een STILSTAAND EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd in de volgende 

straten langs één kant om de wagens die in de stoet rijden vlot te laten passeren:  

Molenstraat(Riemestraat)- Assenedesteenweg – Ooievaarslaan – Merellaan – 

Vinkenlaan – Reigerslaan – Koning Albertlaan – Groene Briel – Denderdreve – 

Kasteelstraat. 

De stoet gaat door onder politiebegeleiding. 

Artikel 2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door verkeersborden E3 met 

onderbord “op zondag 2 augustus vanaf 14:30 u tot 19:00u met vermelding 

“Kattestoet”. 

Artikel 3: - Ten allen tijde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de rijweg 

gevrijwaard te worden. De gebouwen en woningen langsheen het evenement dienen 

ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 

Artikel 4: - De verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Artikel 5: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze 

voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 6: - Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakt aan: 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg;  
- de griffie van de politierechtbank; 
- de lokale politie;  



- de diensten van de Brandweerzone Centrum; 
- de dienst communicatie; 
- en aan de gemeentelijke technische dienst. 
 

Dagtekening als boven. 
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