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MOB TI,JDELI.'K POLITIEREGLEMENT INZAIG HET KERMISPROGF"AI{I'ÍA VAI.¡ CAFÉ .AIUBIAI{CE
TIJDENS DE AUGUSTUSKERMIS OP 10 EN 11 AUGUSTUS 2019

HET COLLEGE:

- Gelet op de wet betreffende de potitie over het wegverkeer, gecoördineerd
door het KoninkJ-ijk Besluit d.d. 16 maart 1968;

- Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 1 december I9'75, houdende algemeen
regJ-ement op de politie van het wegverkeer;

- Gel-et op het Ministerieef Besl-uit d. d. 11 oktober I91 6 en wi j ziqingen,
waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;

- GeÌet op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet;

- Gel-et op artikel 5652, 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;

- Gelet dat op 25 juli 2079 een aanvraag werd ontvangen van dhr. Kevj-n
VermandeJ-, Grote Markt 71, G. 0414 229 515, E. kevin.vermandefßoutfook.be
namens café Ambiance om een "kermisprog:ranma t,ijdens de augrustus-kermis" te
organiseren op de Grote Markt op het grasplein rechtover de kerk (standbeel-d
V,lereldoorlog 1) van ZATERDAG 10 AUGUSTUS 2019 om 18: 00u tot ZONDAG
11 AUGUSTUS 2019 04:00u en op ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019 van 13:00u toE22:00u;

- Gelet dat er een mobiel podium zal worden geplaatst buiten de rijweg op het
grasplein rechtover de kerk vanaf vri;dag 09 augustus tot maandag 12 augustus
2019;

- Gel-et dat de augustuskermis (Grote Markt gedeelte 'textielmarkt')
verkeersvrij wordt qemaakt conform het aanvul-l-end reglement op de politie
over het wegverkeer op zondag vanaf 13:00u en op maandagochtend vanaf 05:00u
de marktkramers zich opstellen voor de wekelijkse markt op het gedeeJ-te
tvl-eesmarktt;

- Gezien 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 vol-kstoeloop kent en de
veiligheid van de deelnemers dient gewaarborgd.

- Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdrinqen.

BESLUIT:

Artikel- 1 Een STILSTAA¡\ID EN PARKEERVERBOD wordt ingevoerd in de volgende
zone:

Grote Markt (deeI 'vleesmarkt') op de parkeerhâvens en de zone faden-en-
l-ossen bezijdens de rij\^/eg vanaf huisnr. 12-14 (Topaaz) tot 82 (Blokker) en
vanaf huisnr. 105 ('t Kelderken) tot 71 (Ambiance):

- vanaf zaterdag 10 augustus 2019 om 18:00u tot en met zondag
11 augustus 2019 om 04:00u;

- op zondag 11 augustus 2019 vanaf 13:00u tot en met 18:00u.



Artikel 2: - Deze maatreqel zal kenbaar worden gemaakt door verkeersborden E3
en de tekst "evenementmet onderbord vermel-dende de betrokken perioden

Ambiance".

Artikef 3: - De zone van de
wordt AFGEBAKEND met hekkens

qraspleinen rondom het standbeel-d Wereldoorl-og I
langs de zijde van de even huisnummers.

Verkeer rondom het mj-ddenplein dient mogeli¡k te blijven langs de zijde van
de even huisnummers. De rondweg langs de zi¡de met oneven huisnummers wordt
verkeersvrij gemaakt. De parking op het middenplein van de 'vfeesmarkt'
blij ft bruikbaar.
Artikel 4

straten vanaf
augustus 2019
met 18:00u:
- de Grote Markt

(Ambíance) .

rondweg vanaf huisnr 105 (/t Kelderken) tot en met hnr. 71

Artikel 5: - Deze maatregel- wordt kenbaar gemaakt door een wegafbakening
voorzien van verkeersbord C3 en werkende nacht.flitslampen over de volledige
breedte van de rijweg:
- in de Grote Markt aan huisnr. 105 ('t Kelderken')
- in de uitrit van de middenparking \vl-eesmarkt' naar de rondweg Grote Markt
- in de Grote Markt aan huisnr. 11 (nachtwinkel).
Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 geplaatst..
Geparkeerde wagens op het middenplein van de 'vleesmarkt' dienen het
middenplein te verlaten via de verbj-ndings\^/eq aan de Eranz Wittoucklaan. Het
bord C1 aldaar wordt gedurende deze periode tijdfei¡k afgedekt.
De woningen langsheen deze rondweg of langs het wandelpad bezijdens de kerk
zijn voor hun bewoners niet per voertuig bereikbaar.
Artikel 6: - Er \¡/ordt een T{EGOMLEIDING voorzien:
- voor het verkeer van de Franz Wittouckfaan (oost) naar de Grote Markt:

verder via de verbindings\^reg naar de Franz Wittoucklaan (west) en de lrüest-
en Oostkade richting R4-oosti

- voor het verkeer van het Pierets-De Colvenaerplein naar de Grote Markt:
verder via de Franz VrTittouckfaan (oost) en de KerkstraaL naar de R4-oost.

Artikel- '7: - Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden F41.

ATIiKCI B: * DC bUSrOutE VAN OPENBARE VERVOERS}ÍAATSCHAPPIJ DE LIJN via het
Pierets-De Colvenaerplein/Tranz Wittouckl-aan naar de Vrlestkade/busstation
blij ft beschikbaar.
De busroute via de Marktstraat/Grote Markt naar het Pierets-De Colvenaerplein
blij ft beschikbaar.
Op maandag geldt terug de onderbreking \^/egens de wekelijkse openbare markt.
Artikel 9: - Ten al1en tijde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de
rijweg gevrijwaard te worden. De gebouhren en woningen langsheen het evenement
dienen ogenblikkeJ-íjk bereikbaar te zijn.
Art.ikel 10 - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de
wetteli j ke verplichtingen.
Artikel 11: - Dit politiereglement zal- worden bekendqemaakt op de wi)ze
voorgeschreven door artikel-s 285 - 289 van het Decreet over het Lokaat
Bestuur.
Artikel 72: - Afschrift van huidig politiereglement zal- worden overgemaakt

Een INRIJ- EN DOORRIiVERBOD wordt ingevoerd in de volgende
zaterdag 10 augustus 2019 om 18:00u tot en met zondag 11
om 04:00u en op zondag 11 augustus 2019 vanaf 13:00u tot en
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de Rechtbank van Eerste Aanleg;
de politierechtbank;
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de Iokafe politie;
de diensten van Vlaamse Vervoersmaatschappij
de diensten van de Brandweerzone Centrum;
de dienst communicatie;
en aan de gemeentelijke technische dienst.

De Lijn Oost-Vfaanderen;

Dagtekening als boven.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

In opdracht:
De algemeen directeur,
(get.) GUY VERBUYST
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De wnd. burgemeester-voorzitter,
(get. ) LUC VAN IVAESBERGHE
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