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MOB - TI.]DELI'JK POLITIEREGLEMENT INZAIG SALT CITY MEETING OP 01 SEPTEMBER 2019

HET COLLEGE:

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

- Gel-et op het Koninklijk Besluit d.d. 1 december I915, houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;

- Gelet op het Ministerieel Besl-uit d.d. 11 oktober t9'76 en wijzigingen,
waarbij de minimumafmetingen en de bij zondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaal_d;

- Gelet op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet;

- Gelet op artikels 5652 en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaa] Bestuur;
- Gel-et dat op 28 mei 2019 een aanvraag werd ontvangen van de heer Ivan De

Wael-e, Marcel Herpelinckstraat 31, 9042 Gent - Sint.-Kruis-Winkel, G. 0486
113 484, E. ivan. de. waeleßt.el-enet. be , namens Salt City Meeting, om een
evenement 'SALT CITY MEETING' te organiseren op de Grote Markt - Pierets-De
Colvenaerplein - Franz Vüittoucklaan - Oostkade (deel) op ZONDAG
01 SEPTEMBER 2O]-9 vanaf 10:00u EoE 22:00u;

- Overweqende dat dit evenement doorgaat op de openbare weg van de Grote
MarkL (gedeel Le Lusserr de R4-ot-rs L Karraals Lraat. err het Plerets-De
Colvenaerplein t.t.z. de "textielmarkt" en de "vleesmarkt"), op het
Pierets-De Colvenaerplein (het rondpunt zelf blij ft vrij ) , Franz
Wittouckl-aan en Oostkade (deel tussen huisnr. I en 1B);

- Gezien het een doorlopende plicht is van het gemeentebestuur om vj-a haar
waakzaamheid en manifeste wil el-k verantwoord initiatief te nemen dat de
veiligheid, vlotheid en gebruiksvriendeJ-ijkheid van het verkeer behartigt
en optimaal- verzekert;

- Overwegende dat dit evenement een vril grote volkstoeloop kan kennen en de
veiligheid van de deelnemers dient gewaarborgd.

- Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdrinqen.
BESLUIT:

Artikel 1: - Een STILSTAAI{D EN PARKEERVERBOD zaL worden ingevoerd op vrijdag
30 augustus 2019 van 08:00 uur tot L2:00 uur:
- op de Grote Markt (middenplein waar de tenten en podium worden gezeL);

Artikel- 2: - Deze maatregel- zaL kenbaar worden qemaakt door het verkeersbord
E3 met onderbord vermeldende de periode en "opbouw tenten/podium".
Artikef 3: - Een STILSTAAND EN PARKEERVERBOD zal worden i-ngevoerd op zondag
01 september 2019 van 06:00 uur tot 22:00 uur:
- op de vol-ledige Grote Markt (middenplein en zijwegen) tussen de R4-oost

Kanaalstraat en het Pierets-De Colvenaerplein (L.l.z. textiel-markt +
vleesmarkt);

- op het Pierets-De Col-venaerplein (niddenplein en zijwegen);
- in de Franz Vüittoucklaan (beide delen) ;
- op de Oostkade tussen huisnummer 18 ('t Ateljeeken) en B (café Napoleon)
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Artikel 4: - Deze maatre ge1 zal kenbaar worden gemaakt door het verkeersbord
de periode en "uitgezonderd deel-nemers Salt CityE3 met onderbord vermel-dende

Meeting".
Artikel 5: - Een DOORRIi /ERBOD zal worden ingevoerd op zondag
01 september 2019 van 08:00 uur tot 22200 uur:
- op de volfediqe Grote Markt (middenplein en zijwegen) tussen de R4-oost

Kanaalstraat en het Pierets-De Colvenaerplein (textiel-markt + vl-eesmarkt);
- op het Pierets-De Colvenaerplein (middenpleín en zijwegen);
- in de Franz Wittoucklaan (beide delen);
- op de Oostkade tussen huisnummer 18 ( \t Ateljeeken) en B (café Napoleon) ;
- in de Marktstraat.
Het rondpunt van het Pierets-De Colvenaerplein blij ft beschikbaar voor
verkeer.
Arti-kel 6 - Dit verbod wordt kenbaar gemaakt door een \^/egafbakening over de

breedte van de weg met verkeersborden C3 en signatisatielampen tervolledige
hoogte van

de Grote Markt aan de R4 Kanaalstraat;
de Franz Vüittouckfaan aan de Kerkstraat;
het Pierets-De Col-venaerplein t.h.v. Neckermann;
het Pierets-De Col-venaerplein t.h.v. Delipleintje;
de Kortestraat t.h.v. de Tranz Vüittoucklaan;
de Franz Wittoucklaan t.h.v. de Oostkade;
de Oostkade t.h.v. huisnummer 1B;
de Oostkade t.h.v. huisnummer 8.

griffj-e van de Rechtbank van Eerste Aanleg;
griffie van de polit.ierechtbank;

De toegang voor de deelnemers aan het evenement geschiedt via de Marktstraat
Artikel '7 : - Voor het doorgaand verkeer wordt een T{EGOMLEIDING ingelegd:
- voor het verkeer van de R4-oost Kanaalstraat: verder via de R4-oost

Kanaal-straat;
- voor het verkeer van de Vüestkade: verder via de Westkade, de

verbindingsweg naar de Suikerkaai, de Suikerkaai en het Pierets-De
Col-venaerplein naar de Burgemeester Joseph Chalmetl_aan;

- voor het verkeer van de Burgemeester Joseph Chafmetl-aan: verder via het
Pierets-De Colvenaerplel-n, Suikerkaai naar de Vüestkade en de R4-oost
Kanaal-straat;

- voor het verkeer van de Oostkade: aan de Marktstraat richting lVestkade en
verder naar de R4-oost Kanaalstraat

Artikel 8: - Het doorgaand verkeer wordt. geh/aarschuwd van dit doorrijverbod
op doorgaand verkeer door het plaatsen van verkeersborden C31 aan de
betrokken kruispunten.
Artíkel 9: - Voor de bussen van OPENBARE VERVOERSIIIAATSCHAPPI.I DE LI,fl{ ziln de
routes Marktstraat - Grote Markt en Pieret.s-De Col-venaerplein - Franz
ldittouck]aan niet beschikbaar.
Artikel- 10: - Ten al-len tijde dient de DOORGAI{G VOOR DE HULPDIENSTEN op de
rijweg gevrijwaard te worden. De geboub/en en woningen langsheen het evenement
dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn.
Artikel 11: - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de
wettelij ke verplichtingen.
Artikel 72: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wij ze
voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal
Bestuur.
Artikel 13: - Afschrift van huidig politiereglement zal- worden overgemaakt
aan:
-de
-de



- de lokale politie;
- de diensten van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen;
- de diensten van de Brandweerzone Centrumi
- de dienst communicatie;
- en aan de gemeenteJ-ijke technische dienst.

Dagtekening als boven

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

In opdracht:
De algemeen directeur,
(get.) GUY VERBUYST

fn opdracht:
De alg cteur,

De burgemeester-voorzitter,
(get.) BRENT MEULEMAN
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