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MOB - TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT INZAKE MVC DE TERRASRIJDERS MOTORRIT OP 01 EN 

02 AUGUSTUS 2020 

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; 

- Overwegende dat op 23 februari 2020 een aanvraag van het bestuur van MVC DE 
TERRASRIJDERS werd ontvangen om OP ZATERDAG 01 AUGUSTUS 2020 EN ZONDAG 

02 AUGUSTUS 2020, TELKENS VAN 06:00U TOT 22:00U, een MOTORTREFFEN “21ste 

TERRASRIT” te organiseren op de Grote Markt ter hoogte van café Bristol; 

- 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 gewaarborgd. 

- Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdringen. 

BESLUIT: 

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

zones op zaterdag 01 augustus 2020 en zondag 02 augustus 2020, telkens van 06:00u 

tot 22:00u: 

- Grote Markt op beide parkeerstroken van het middenplein vanaf het begin van de 
parkeervakken tot ter hoogte van de zijdelings inrit kant oneven huisnummers; 

- de parkeerhaven bezijdens links van de rijweg (even huisnummers van het 
marktplein) ter hoogte van voormelde zone; 

- de zone laden-en-lossen bezijdens rechts van de rijweg (even huisnummers van 
het marktplein) ter hoogte van voormelde zone. 

Artikel 2: - Deze maatregelen zullen kenbaar worden gemaakt door verkeersborden 

E3 met onderbord “op zaterdag 01 augustus 2020 en zondag 02 augustus 2020, 

telkens van 06:00u tot 22:00u motortreffen”. 

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 wegafbakening en 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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