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MOB TIJDELIiTK POLITIEREGLEMENT INZAI(E HET OP. EN AFRIiIDEN VAI.I DE KRJFIII4EN EN HET

Meul-eman, burgemeester-voorzitter
Van Vüaesberghe en f . Del-l-aert, schepenen
Verbuyst, al-gemeen directeur
HH. G. Asman en S. De Vuyst, schepenen

PARKEREN OP DE ZONE \\LADEN-EN-LOSSEN'' INGEVOLGE DE AUGUSTUSKERMIS 2OL9

HET COLLEGE:

- Gel-et op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door
het Koninkli j k Besl-uit d. d. 16 maart 1968 ;

- Gelet op het. Koninklijk Besluit d.d. 1 december 7915, houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer;

- Gel-et op het Ministerieel- Besluit d.d. 11 oktober 7916 en wijzigingen, waarbij
de minimumafmetingen en de bij zondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;

- Gel-et op artikeJ- 130 bis van de nieuwe gemeentewet;

- Gel-et op artikels 21152 en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;

- Gezien het een doorlopende plicht is van het gemeentebestuur om via haar
waakzaamheid en manifeste wil el-k veranLwoord initiatief te nemen dat de
veiligheid, vlotheid en gebruiksvriendelijkheid van het verkeer behartigt en
optimaal verzekert;

- Overwegende dat de AUGUSTUS-KERMIS dit jaar doorgaat vanaf vrijdag
09 augustus 2019 vanaf 18:00u tot en met maandag 19 augustus 2019 om 14:00u;

- Overwegende dat hiervoor het openbaar domein op de Grote Markt (gedeelte
textiel-markt) zal zijn ingenomen door:

o de kermisattracties vanaf woensdag 07 augustus 2019 om 1B:00u (oprijden) tol-
en met dinsdag 20 augustus 2019 om 0B:00u (wegrijden) ;

r de wekelijkse maandagmarkt (maandagen 12 en 19 augustus 2019 vanaf 05:00u
tot 13:00u) (waardoor het qedeelte kermis niet bereikbaar is voor
voertuiqen) ;

. de feestdag Onze-Lieve-Vrour^r-Heme]vaartsdag op donderdag 15 augustus 2019;

o en diverse evenementen georganiseerd in het kader van deze gemeentekermis op
het marktplein en "VEM"-pJ-eintje;

- Gelet dat de marktruimte tijdens de kermisperiode conform artikel- 8.6.2 van het
aanvull-ende reglement op de politie van het wegverkeer verkeersvri¡ wordt gemaakt
(15 augustus valt in de week):

. de zondag vanaf 12.00 uur tot maandag 14.00 uur

. op 15 augustus vanaf 12.00 uur tot 16 augustus om 07u00;

- Overwegende dat tijdens deze periode de horeca en winkels open bl-ijven waardoor
een extra parkeerdruk ontstaat op de verminderde parkeercapaciteit op de Grote
Markt;

- Overwegende dat uitzonderfijk extra parkeerruimte kan worden gecreëerd door de
ZONE \LADEN EN LOSSEN" op de Grote Markt beschikbaar te stellen voor parkeren op
voorwaarde dat de verkeersvrije periode zoal-s hj-erboven gedefiníeerd wordt
gerespecteerd;

- Overwegende dat het "VEM"-pleintje wegens het daar organiseren van diverse
evenementen parkeervrij dient te blijven, zoals tijdens de rest van het laar;

- Gel-et dat de Grote Markt, zoals aangeduid, onder het verkeersregJ-me "zone-30"
val-t;



- 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: - Het PARKEREN OP DE ZONE ..LADEN EN LOSSENI, Grote Markt
te verbieden(gedeelte textielmarkt) tijdens de Augustus-kermis 2019

tijdens de periode:

- op woensdag 07 augustus 2019 vanaf I7:00u tot en met
om 07:00u (oprijden kermis);

donderdag 0B augustus 2019

op zondag 11 augusLus 2019 vanaf L2:00u tot maandag 12 augustus 2019 om 14:00u
(kermis, evenementen, wekelijkse markt) ;

van de
enkel

- op donderdag 15 augustus 2019 om 15:00u tot, 24:00u

- op zondag 1-B augustus 2019 vanaf 12:00u tot maandag
(kermis en wekel-ijkse markt)
op maandag 19 augustus 2019 om 14:00u tot dinsdag 20 augustus 2019 om 0B:00u
(wegrijden kermis).

Artikel 2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt op de zone "laden en
verkeersbord E3 metl-ossen" van de Grote Markt (gedeelte textielmarkt) door het

onderbord vermel-dende de perioden.
Artikel 3: - Ten affen tijde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de rijweg
gevríjwaard te worden. De gebou\^/en en woningen langsheen het evenement dienen
ogenblikkelijk bereikbaar te zi)n.
Artikel 4: - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de
wettelij ke verplichtingen.
Artikel 5: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wij ze
voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het Decreet over het. Lokaal Bestuur.
Artikel 6: - Afschrift van huidig politiereglement zal- worden overgemaakt aan

(feestdag O-L-V-Hemel-vaart) ;
19 augustus 2019 om 14:00u
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griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg;
griffie van de politierechtbank;
l-okale politie;
diensten van de Brandweerzone Centrum;
dienst communicatie;
aan de gemeentelijke technische dienst.
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