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Tijdelijk politiereglement inzake het vrijhouden van het stuk middenplein op de Grote Markt 
voor een BBQ van café Maritime op 22 augustus 2021.

HET COLLEGE

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 277§2 en 285 - 289.

Wetten, reglementen en verwijsdocumenten

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 130 bis.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

De aanvraag d.d. 3 juli 2021 door Andy Plasschaert (Café Maritime, Grote Markt 22) om ter 
gelegenheid van een barbecue op zondag 22 augustus 2021 (tussen 9.00u en 18.00u) het stuk 
middenplein van de Grote Markt, gesitueerd voor de cafés Bristol en Maritime, vrij te houden door 
het plaatsen van parkeerverbodsborden. 

Motivatie

Het is een doorlopende plicht van het lokaal bestuur 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.

Hierdoor dringen zich maatregelen op.

Personeelsinzet

De technische dienst dient in te staan voor de uitvoering van dit besluit.

BESLUIT

Artikel 1



Een STILSTAAN EN PARKEERVERBOD wordt ingevoerd op een gedeelte van het marktplein, 
meerbepaald het gedeelte rechtover de café’s Bristol en Maritime, voor de periode op zondag 
22 augustus 2021 tussen 9.00u en 18.00u. Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het 
verkeerbord E3 met onderbord “barbecue” (beide zijden van het plein).

Artikel 2

Een DOORRIJVERBOD  wordt ingevoerd op het marktplein  op het stuk vanaf café Bristol tot en met 
café Maritime.

Deze maatregel wordt kenbaar  gemaakt door een wegafbakening voorzien van het verkeersbord 
C3. 

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 3

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

Artikel 4

Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 
van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 5

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 dienst communicatie,
 en aan de gemeentelijke technische dienst.
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