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HH. G. Asman en S. De Vuyst, schepenen

MOB TIiIDELI.IK POLITIEREGLEMENT INZAI(E KATTEKERMIS VAI{ 02 TOT 06 AUGUSTUS 2019

HET COLLEGE:

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

Gelet op het Koninkl-ijk Besluit d.d. 1 december 7915, houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het Ministerieel- Besl-uit d.d. 11 oktober 7916 en wijzigingen, waarbij
de minimumafmetingen en de bij zondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;
Gel-et op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op artikeJ-s 21152 en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet dat een aanvraag werd ontvangen van Feestcomiteit De Katte, p/a Deborah
Dumez, EikeJ-straat 1 te 9060 ZeIzaLe, E. feestcomiteit.dekatteGgmail.com, om de
wijkkermis op openbaar domein van wijk De Katte (KATTE-KERMfS) te organiseren
gedurende de periode 02 AUGUSTUS T.E.M. 06 AUGUSTUS 2019, waarbij ín
vergelijking met voorgaande jaar 2018 niets veranderd i.v.m. de activiteiten
noch locat.ies;
Gel-et dat door ZVC Retro naast ex-café De Katte,/Den Bere, Assenedesteenweg 132.
voor de vol-Iedige kermisperiode een tent wordt geplaatst op het domein van het
Gewest voor het huisnunmer I34, waardoor voetgangers en fietsers zich over die
afstand in gemengd verkeer verplaatsen over het fietspad dat vrij beschikbaar
blijft (idem al-s vorig jaar 20IB;
Gel-et dat door café De Zwarte Kat, Assenedesteenweg 140, op zondag 04 augustus
en op dinsdag 06 auqustus 2019 een tent wordt geplaatst rechtover het café voor
huj-snummer I93, waardoor voetgangers en fietsers zich over die afstand in
gemengd verkeer verplaatsen (idem als vorig jaar 20i-B);
Gezj-en het een doorlopende plicht is van het gemeentebestuur om via haar
waakzaamheid en manifeste wil elk verantwoord initiatief te nemen dat de
veiligheid, vl-otheid en gebruiksvriendelijkheid van het verkeer behartigt en
optimaal verzekert;
Overwegende dat wordt gevraagd om de Denderdreve (deels) verkeersvrij te maken:

o vanaf vrijdag 02 augustus 2019 om 21:00u tot zaterdag 04 augustus 20IB om
03:00u;

o vanaf zaterdag 03 augustus 2019 om 06:00u tot zondag 05 augustus 20IB om
03:00u;

o vanaf zondag 04 augustus 2019 om 06:00u tot maandag 06 augustus 2078 om
03:00u;

r vanaf maandag 05 augustus 2079 om 21:00u tot dinsdag 07 augustus 20IB om
03:00u;

o vanaf dinsdag 06 auqustus 2019 om l-3:00u tot woensdag 08 augustus 20IB om
03:00u;

Overwegende dat wordt gevraagd om de Kasteelstraat en Molenstraat verkeersvrij
te maken:

r vanaf zaterdag 03 augustus 2019 om 06:00u tot 18:00u;
Overwegende dat wordt gevraagd om de Assenedesteenweg (deels) verkeersvrij te
maken:

o vanaf zondag 04 augustus 2019 om 12:00u Lot- 24:00u;
Overwegende dat op zaterdag 03 augustus 2019 een jogging (parcours met
éénrichtingsverkeer van Assenede naar centrum) , een romme.l-markt (Kasteelstraat



- Molenstraat) en een oldtimertreffen (Denderdreve) doorgaat;
Overwegende dat op zondag 04 augustus 2019 een folkloristische stoet (parcours)
doorgaat;
Overwegende dat op dinsdag 06 augustus 2019 een dweilorkest, de katjesworp, het
verbranden van de Zwarte Kat en een optocht naar de vuurwerkplaats doorgaat;
Overwegende dat door nieuwbou\^/ een schaarste is ontstaan voor plaatsì-ng van
diverse foorkramen en mofens;
Overwegende dat een terras wordt geplaatst in Denderdreve tussen woning I42 en
kruispunt met Assenedesteenweg;
Overwegende dat een aant.al kramen en tenten gedeeltefijk op de openbare weg
dienen te staan inzonderheid op de Assenedesteenweg (gewestweg) waardoor een
small-e doorgang ontstaat en een beurt.elings verkeer dient inqesteld over
afstanden van minimum 60 meter;
Overwegende dat zich tijdelijke maatregelen opdringen ter beveiliging van de
zwakke weggebruikers en de kermisbezoekers; dat de instell-ing van een
maxj-mumsnelheid tot. 30 km/uur gecombineerd met beurtel-ings verkeer over de
versmalde strook een oplossing biedt; dat de Assenedesteenweg tussen het
kruispunt met de R4 en het kruispunt met de Molenstraat voor all-e verkeer wordt
afgesloten tijdens de optocht van de stoet; dat de Assenedesteenü/eg tussen het
kruispunt met de Kasteel-straat en het kruispunt met de Molenstraat voor all-e
verkeer wordt afgesloten tijdens de organisatie van de wielerwedstrijden; dat
tijdens de ganse duur van de kermj-s het verkeer op de Assenedesteenrdeg Lussen
het kruispunt met de Kasteelstraat. en het kruispunt met de Molenstraat, buiten
voormelde tijdstippen ü/aarop volledig verkeersverbod ge1dt, is voorbehouden
voor het plaatseli;k verkeer; voor de plaatsing van het l-unapark het gedeelte
van de Ooievaarslaan tussen Assenedesteenweg en Leeuwerikenlaan wordt
verkeersvrij gehouden tussen woensdag 31 juli 2019 en woensdag 07 augustus
2079;
Overwegende dat. tijdens de kermis volgende wielerwedstrijden doorgaan:

o Op vrijdag 02 augustus 2079: wielerwedstrijd voor el-ite zonder contract;
o Op maandag 05 augustus 2019: wielerwedstrijd voor elite zonder contracti

\^/aarvoor aparte tijdelijke politiereglementen worden opgemaakt;
Gelet dat vanaf 2018 voor de jogging éénrichtingsverkeer van Denderdreve naar
Ooievaarslaan werd ingevoerd op de Assenedesteenweg tussen Ooievaarslaan en
Denderdreve;
Gefet dat vanaf. 20IB bijkomend parkeerverbod werd ingevoerd in de
Ooievaarsfaan, verbindingsÌ,reg en Koning Albertlaan wegens nieuw parcours van de
stoet op zondaq;
Gel-et dat vanaf 2019 (voor het. eerst) bijkomend parkeerverbod wordt ingevoerd
rechtover de inrit naar het terrein van de Scouts op de Assenedesteenweg vanaf
huisnummer 178 (elektriciteitscabine) tot aan de hoek Brazekestraat;
Gelet dat wegens de problemen met de kaaimuur aan de VrTestkade in Sas-van-Gent
Nederl-and in 2019 beperkende maatregelen gelden in de Poel(dí;k)straat en een
oplossing dient voorzien voor l-okaal- landbouwverkeer tijdens Katt.ekermis;
Overwegende dat deze wijkkermis en wielerwedstrijden een grote volkstoeloop
kennen en de veiligheid van de deelnemers dient gewaarborgd;

- Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdringen.
BESLUIT:

Artikel 1: - Gedurende de volledige duurtijd van de kermis (inclusief het
opzetten en afbraak; t.t.z. woensdag 31 juli 2019 vanaf 17:00 uur tot woensdag
07 augustus 2019 om 12:00 uur) wordt een SNELHEIDSBEPERKING tot 30 km/uur
ingevoerd op de Assenedesteenweg tussen de kruispunten Molenstraat en
Ooievaarsfaan; gesiqnaleerd door middel van het verkeersbord figuur C43, met
herhaling t.h.v. de Denderdreve en de Eikelstraat.
Artikel 2 - Gedurende de volledige duurtijd van de kermis wordt een INHAÀLVERBOD

I, gesignaleerd door middel-ingevoerd over dezelfde afstand voorzien in artiket
van verkeersbord figuur C35.

Artikel 3: - Gedurende de volledige duurtj-jd van de kermis zal ter hoogte van de
versmalde doorgangen op de Assenedesteen\,./eg het verkeer geregeld worden door



driekleuriqe VERKEERSLICHTEN; qesignaleerd door de verkeersborden 819 en B21
af smede het verkeersbord A7 (RIJBAA¡{VERS}IALLING) .

Artikel 4: - Gedurende de vol-ledige duurtijd van de kermis zal- rechtover de inrit
van het terrein van de Scouts een stilstaan- en parkeerverbod worden íngevoerd
vanaf huisnummer 178 (elektriciteitscabine) tot aan de hoek met de Brazekestraat;
gesígnaleerd door de verkeersborden E3 (STILSTA.AI.I- en PARKEERVERBOD INRIT
scours) .

Artikel 5: - Op hierna vermel-de tijdstippen geldt een VERKEERSVERBOD op de
Assenedesteenweg tussen het kruispunt met de Mol-enstraat en het kruispunt met de
Kasteelstraat - Denderdreve:

vrijdag 02 augustus 2079: tussen 12:00 uur en 22:00 uur (wielerwedst.rijd)
volledige verkeersverbod;
zaterdag 03 auqustus 2019: tussen 13:00 uur tot 17:00 uur (jogging)
deefs verkeersverbod met éénrichtingsverkeer van Assenede naar centrum;
zondag 04 augustus 2019: tussen 1-2200 uur en 24:00 uur (stoet)
volledige verkeersverbodi
maandag 05 augustus 2019: tussen 12:00 uur en 22:00 uur (wielerwedstrijd)
volledige verkeersverbod;
dinsdag 06 augustus 2019: tussen 19:00 uur en 24:00 uur (katjesworp +
verbranding zwarte kat, optocht)
volledige verkeersverbod.

Deze maatregel zaL kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van een
wegafbakening, bord C3 en passende borden C31 aan voormel-de kruispunten, en zoals
omschreven in de hiernavolgende artikels, en zoals omschreven in de aparte
tijdefi¡ke politiereqlementen inzake de wielerwedstrj-jden.
Op de andere tijdstippen tijdens de Kattekermis geldt op voormeld traject van de
Assenedesteenweg:
- een verkeersverbod voor NIET-PLAATSELI.IK VERKEER. Deze maatregeL zaI worden

kenbaar gemaakt met de verkeersborden C3 met onderbord "ui-tgezonderd
plaatselijk verkeer". Aan de kruispunten met doorri¡verbod worden de passende
verkeersborden C31 geplaatst;

- CCN OMLEIDINGSROUTE VOOR HET LOKALE LA¡\¡DBOTTVVERKEER via de KasleelstraaL en de
Mofenstraat of Riemestraat. Deze route wordt aangeduid per verkeersborden F41
'landbouwvoertuigen'. Op zaterdag gedurende de rommelmarkt in de Kasteelstraat
is deze route tevens NIET bruikbaar; dan is enkel de grote oml-eiding via Sas
van Gent en Assenede beschikbaar

Tevens wordt aan het kruispunt van de R4-west met de Assenedesteenweg een
voor\^/eg\^/ijzerbord F39 geplaatst met de tekst "wijk De Katte doorgaand verkeer
gestremd tussen 31 juli en 07 augustus".
Artikel 6: - Afsl-uj-ten van de Kasteelstraal met wegafbakening en bord C3 aan
Assenedesteenweg en aan einde bebouwing Kasteelstraat, tevens verbinding met
Eikelstraat afsluiten, plus parkeerverbod aan beide zijden tussen
Assenedesteenweg en einde bebouwing Kasteelstraat op zaterdag 03 augTustus 2019
tussen 06: 00 uur en 18 : 00 uur (ROMMELIIARKT) .

Afsluiten van de MoÌenstraat met wegafbakening en bord C3 aan Assenedesteenweg en
aan Riemestraat, plus parkeerverbod aan beide ztlden tussen Assenedesteenweg en
Riemestraat op zaterdag 03 auqustus 2019 tussen 06:00 uur en 18:00 uur
(ROMMELMARKT) .

Artikel'7: - Assenedesteenweg: afbakenen van de hafve rilweg met nadar tussen
Ooievaarsl-aan en Denderdreve. Binnen deze zone wordt éénrichtinqsverkeer
ingevoerd van Denderdreve naar Ooievaarsl-aan middels het plaatsen van
verkeersborden C1 en F19. Aan begin signalisatie borden D1c-d en A7 plaatsen. De
inrit Assenedesteenweg aan de R4-west wordt afgesloten met wegafbakening met bord
C3 en wegomleiding via R4-E34. Op zaterdag 03 augustus 2019 tussen 13:00 uur en
17:00 uur (.IOGGrNG) .

Artikel 8: - Denderdreve: een parkeerverbod aan te brengen aan beide zijden van
de Denderdreve vanaf Assenedesteenweg tot aan huisnr 120. Op zaterdagt
03 auqustus 2019 tussen 08:00u en 1B:00u "uitgezonderd oldtimers" (OLDTIMERS) .

Artikel 9: - Mol-enstraat: een parkeerverbod aan te brengen aan beide zi)den van
de Molenstraat vanaf Assenedesteenweg tot aan eerste verkeersdrempel. Op zondag
04 augustus 2019 tussen 13:00 uur en 18:00 uur (DOORGAI\TGSRUII'ITE STOET) .



Artikel 10: - Ooievaarslaan: een parkeerverbod aan te brengen aan beide zijden
van de Ooievaarsl-aan vanaf AssenedesLeenweg tot aan Lijsterlaan en vanaf
Lijsterlaan tot aan Koning Albertlaan (inclusief verbindingsweg naar Konì-ng
Albertlaan) langs de even huisnummers.
Koning Albertl-aan: een parkeerverbod aan te brengen langs de oneven huisnunmers
vanaf de verbindingsweg naar de Ooievaarsfaan toL aan de Groene Brief.
Op zondag 04 augustus 2019 tussen 13:00 uur en 18:00 uur (DOORGAI\IGSRUII"ITE STOET) .

Artikel 11: - Afsluiten van de Denderdreve aan beide zijden (Assenedesteenweg en
Groene Briel) met wegafbakening en bord C3 op dinsdag 06 augustus 2019 tussen
13:00 uur en 24:00 uur, samen met het pJ-aatsen van de passende verkeersborden
C31. Een parkeerverbod aan te brengen aan beide zijden van de Denderdreve vanaf
Assenedesteenweg tot aan Groene Briel op dinsdag 06 augustus 2019 tussen 19:00
uur en 24:00 uur (OPTOCHT EN VtruRI{ERK) .

Artikel 12: - Van woensdag 31 )uLí 2019 t.e.m. woensdag 01 augustus 20!9:
Kruispunt Assenedesteenweg - Ooievaarslaan: ter hoogte van kruispunt
Assenedesteenweg - Ooievaarslaan en kruispunt Ooievaarslaan - Leeuwerikenfaan
volledig afbakenen met verkeersbord C3 en borden C31 te plaatsen op de
Assenedesteenweg; verkeerverbod in het afgesloten gedeelte; wegomlegging via
de Assenedesteenweg - R4 - K. Afbertl-aan; kruispunt Ooievaarslaan -
Lijsterlaan: bord F45 (lunapark);
Kruispunt Assenedesteenweg - R4: hal-ve afbakening van de AssenedesLeenü¡eg +
figuur C3 + onderbord plaatselijk verkeer + bord wegomlegging richtinq E34-
N49 met herhaling omleiding aan de afsl-ag/oprit naar de E34 ríchting kust;
aan beide zí)den genoemd kruispunt figuur C31 + uitgezonderd plaat.selijk
verkeer;
Kruispunt Assenedesteenweg - Ooievaarslaan: herhaling figuur C3 +
uitgezonderd pJ-aatselij k verkeer;
Trieststraat - ZeLzaEestraat: afbakening van de Zel-zatestraat + bord C3 +
uitgezonderd plaatselíjk verkeer + wegomlegging richting E34-N49; aan
kruispunten E34-N49 - Stoepestraat bord wegomlegging richting Zelzate; tn
Trieststraat bord C,31 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + bord wegomlegglng
naar E34-N49;
Molenbosstraat - ZeLzabestraat: afbakening van de Zelzatestraat + bord C3 +
uitgezonderd plaatselijk verkeer + wegomlegqing richting E34-N49; aan
kruispunten E34-N49 - Stoepestraat bord wegomlegging richting Zelzate; in
Trleststraat bord C 31 + uitgezonderd plaatselij k verkeer + bord wegomlegging
naar E34-N49;
Stoepestraat - E34/N49: plaatsen voorwegvrijzerbord F39 met omleiding voor
verkeer met bestemming ZeIzaLe via de 834/N49;
Denderdreve (drankgelegenheid feestcomité) :

o Assenedesteenweq ter hoogte van Denderdreve: borden C31
o Denderdreve aan Assenedesteenvreg: afbakening inc1. bord C3 +

uitgezonderd plaatseli;k verkeer + bord F45;
o Poel-straat ter hoogt.e van Denderdreve: borden C31
o kruispunt Denderdreve - Poelstraat: afbakening incl. bord C3 +

uitgezonderd plaat.selijk verkeer + bord F45
¡ deze signaJ-isatie (afbakening * bord C3 + uitgezonderd plaatselijk

verkeer + bord F45) te herhalen aan Denderdreve - Groene Bríel;
o ter hoogte van afbakeni-ng terras op afstand volledige afbakening met

bord C3 en signalisatielampen; een parkeerverbod in te voeren in het
afgebakende qedeelte.

Artikel 13: - Parkeerverbod in te voeren op parking Denderdreve en het
afgebakende gedeelte (drankgelegenheid feestcomité) geldende van dinsdag
30 )uli 2019 om 08:00 uur tot woensdag 07 augustus 2079 om 12:00 uur
(DF"AI{KGELEGENHEID FEESTCOMITETT ) .

Afsluiten Denderdreve :

o vanaf Assenedesteenweg tot huisnr. \42
vanaf vrijdag 02 augustus 2019 om 21:00u tot zaterdag 03 augustus 2019 om
03:00u;

o vanaf Assenedesteenh/eg tot huisnr. 120
vanaf zaterdag 04 augustus 2019 om 06:00u tot zondag 04 augustus 2019 om



03:00u;
o vanaf Assenedesteenweg tot huisnr. 54a

vanaf zondaq 04 augustus 2019 om 06:00u tot maandag 05 augustus 2019 om
03:00u;

o vanaf Assenedesteenweg tot huisnr. I42
vanaf maandag 05 augustus 2019 om 21:00u tot dinsdag 06 augustus 2019 om

03:00u;
r vanaf Assenedesteenweg tot Groene Briel-

vanaf dinsdag 06 augustus 2019 om 13:00u Lot woensdag 07 augustus 2019 om
03:00u;

Artikel 14: - Ter hoogte van de KERMISKRAI.{EN EN TENTEN (die grenzen tot aan het
fietspad of dit overschrijden) zal over de ganse afstand een afbakening worden
aangebracht voorzien van signalisatielampen en aan beide uiteinden het
verkeersbord D1c-d en aanwijzingsbord fietsers op rijbaan.
Voor het PL.AATSEN van de kermiskramen en de tenten zal parkeerverbod worden
ingevoerd op de plaatsen waar de kramen zul-fen worden opgiesteJ-d vanaf woensdag
31 jufi 2019 om 17:00u.

Artikel 15: - Ten allen tijde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de rijweg
dienengevrijwaard te worden. De gebouÌ^ien en woningen langsheen het evenement

ogenblikkefijk bereikbaar te zrjn.
Artikel 76 - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de
wettelíj ke verplichtingen.
Artikel 11: - Dit politiereglement zaf worden bekendgemaakt op de wtjze
voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur
Artikel 18: - Er wordt eveneens toeÌating gegeven tot plaatsing van twee
recfameborden langs de Assenedesteen\^/eg (1 bord aan het begin van de
Assenedesteenweg en 1 bord op het einde van de Assenedesteenü/eg - gedeelte van de
wijk De Katte) onder voorbehoud van goedkeuring door het Aqentschap Vrlegen en
Verkeer Oost-Vlaanderen - distri-ct Gent.

Artikel 1"9: - Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakL aan:
- de griffì-e van de Rechtbank van Eerste Aanleg;
- de griffie van de politierechtbank;
- de lokal-e politie;
- de diensLen van Vl-aamse Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen;
- de diensten van de Brandweerzorre Centrum;
- het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen - district Gent.
- de gemeentebesturen van Assenede en Evergem;
- de dienst communicatie;
- en aan de gemeenteJ-ijke technische dienst.
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