
 

 

 

Besluit van de burgemeester houdende een TIJDELIJK 

POLITIEREGLEMENT inzake de organisatie van een deel van 
de OPENBARE MARKT OP EEN VERPLAATSTE LOCATIE 

ingevolge de jaarlijkse gemeentekermis op de Grote Markt 
op 09 en 16 augustus 2021 

 

DE BURGEMEESTER 

Bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63. 

Wetten, reglementen en verwijsdocumenten 

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

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

Het Ministerieel Besluit d.d. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet; 

Artikels 277§2 en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 

De gemeentelijke Augustus-kermis gaat dit jaar door vanaf vrijdag 06 augustus 2021 om 18:00 uur 

tot en met maandag 16 augustus 2021 om 14:00 uur op de Grote Markt (gedeelte ‘textielmarkt’); 

De openbare marktdag gaat wekelijks door op maandagvoormiddag op de Grote Markt; 

Motivatie 

Het openbaar domein op de Grote Markt (gedeelte textielmarkt) zal zijn ingenomen door de 
kermisattracties vanaf woensdag 04 augustus 2021 om 18:00u (oprijden) tot en met dinsdag 

17 augustus 2021 om 08:00u (wegrijden); 

Daardoor moet een deel van de openbare marktdag, dat normaal op datzelfde gedeelte van de Grote 

Markt doorgaat op maandagvoormiddag, op een andere locatie worden georganiseerd, namelijk in 

de Franz Wittoucklaan (deel tussen Pierets-De Colvenaerplein en Kerkstraat) en op het Pierets-De  

Colvenaerplein; 

Het kruispunt Kerkstraat - Leegstraat - Franz Wittoucklaan blijft vrij voor verkeer; 

Het rondpunt op het Pierets-De Colvenaerplein blijft volledig vrij voor verkeer; 

Het is een doorlopende plicht 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; 

Dit evenement kent een vrij grote volkstoeloop en de veiligheid van de deelnemers dient 
gewaarborgd. 

De verkeersmaatregelen voor de Augustus-kermis worden geregeld conform artikel 8.6.2 van het 

aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer; 



 

 

Hierdoor dringen zich maatregelen op voor de organisatie van de verplaatste maandagmarkt. 

Financieel 

Geen financiële implicatie  

Personeelsinzet 

De signalisatie wordt geplaatst door de technische dienst. 

BESLUIT 

Artikel 1 

Een STILSTAAN EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd op maandag 09 augustus 2021 en op 
maandag 16 augustus, telkens vanaf 05:00 uur tot 13:00 uur: 

- in de Franz Wittoucklaan (oost, deel tussen Pierets-De Colvenaerplein en Kerkstraat); 

- op het Pierets-De  Colvenaerplein. 

Artikel 2 

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het verkeerbord E3 met onderbord vermeldende 
de periode. 

Artikel 3 

 Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD zal worden ingevoerd op maandag 09 augustus 2021 en op 
maandag 16 augustus, telkens vanaf 05:00 uur tot 13:00 uur: 

- in de Franz Wittoucklaan (oost, deel tussen Pierets-De Colvenaerplein en Kerkstraat); 

- op het Pierets-De  Colvenaerplein. 

Het kruispunt Franz Wittoucklaan - Leegstraat - Kerkstraat en het rondpunt Pieret-De Colvenaerplein 
blijft beschikbaar voor het voertuigenverkeer. 

Artikel 4 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een wegafbakening over de volledige breedte van de 

rijweg voorzien van verkeersbord C3 en werkende signalisatielampen: 

− in de Franz Wittoucklaan (oost) ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat/Leegstraat; 

− in de Franz Wittoucklaan (west) ter hoogte van het kruispunt met de Grote Markt/Pierets-
De Colvenaerplein; 

− op het Pierets-De Colvenaerplein ter hoogte van beide aantakkingen op het rondpunt; 

Artikel 5 

Dit inrij- en doorrijverbod wordt VOORGESIGNALEERD door het plaatsen van een wegafbakening 

over de halve breedte van de rijweg voorzien van verkeersbord C1 “uitgezonderd fietsers”, F45 en 
werkende nachtflitslampen (ten behoeve van het fietsverkeer dat de Franz Wittoucklaan (west) kan 
gebruiken tot aan de verplaatste markt op het Pierets-De Colvenaerplein): 

- in de Franz Wittoucklaan (west) ter hoogte van het kruispunt met de Oostkade; 
- in de Franz Wittoucklaan (west) ter hoogte van het kruispunt met de Kortestraat; 

Artikel 6 

Een WEGOMLEIDING wordt voorzien: 

− voor het verkeer komende van de Burgemeester Joseph Chalmetlaan: verder via het 

rondpunt, Suikerkaai en Westkade naar de R4; 

− voor het verkeer komende van de Leegstraat: verder via Kerkstraat naar de R4; 



 

 

Artikel 7 

Deze maatregel wordt aangeduid met de passende borden F41 langs de kruispunten van het traject 
van de wegomleiding. 

Artikel 8 

Voor de bussen van OPENBARE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN zijn de routes Marktstraat – 

Grote Markt en Pierets-De Colvenaerplein – Franz Wittoucklaan NIET beschikbaar. 

Artikel 9 

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 10 

De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Artikel 11 

Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 12 

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 Openbare Vervoersmaatschappij De Lijn; 
- de diensten van de Brandweerzone Centrum; 

- de dienst communicatie; 
- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

 

 
Zelzate, 28 juli 2021 

 

 

 

 

 

CHRISTINE COONE  BRENT MEULEMAN 

wnd. algemeen directeur  burgemeester 

 


