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MOB - TIJDELI TK POLITIEREGLEMENT INZAIG DE BRUGFUTF VAIiI CHIRO BRUG OP
26 oKTOBER 2019

HET COI¡LEGE:

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

- Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. L december 7915, houdende algemeen regJ-ement
op de poJ-itie van het wegverkeer;

- Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 11 oktober 7916 en wijzigingen, waarbij
de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;

- Gelet op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet;

- Gelet op artikels 27752 en 285 - 289 van het Decïeet over het Lokaal- Bestuur;
- Gelet op de aanvraag per evenementenformulier d.d. I7 september 2019 van dhr.

Tjorven Camps, Molenstraat I1,9060 ZeLzaLe, G. O4j3 294 545, E.
t orvenc sßhotmaiI. om een FUIF \BRUGE.(rIF,' te organiseren VAlitAF ZATERDAG
26 OKTOBER 2019 OM 21:00U (zomeruur) TOT EN MET ZONDA9 27 OKTOBER 2019 OM
04:00U (winteruur);
Gel-et dat voor de opbouw, het doorgaan en het afbreken van het evenement. wordt
gevraagd om volgende wegen af te sluiten:
¡ N474 Benel-uxlaan tussen. de oplafritten richting Nederland en de op/afritten

richting Rieme
vanaf vrijdag 25 oktober 201-9 om L9:00u t.e.m. zond,ag 27 oktober 20L9 om
18:00u. (zre figuur blauwe zone)

. Oprit van de bruq voor verkeer dat van Gent/Rieme richting centrum of De
Katte rijdt
vanaf zaterdag 26 oktober 20L9 om 20:00u t.e.m. zondag 27 okLober 2018 om 05
uur (winteruur) . (zie figuur rode zone);
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Gel-et dat onder het brugcomplex volgende inplanting wordt opgebouwd:

- Gezien het een doorlopende pJ-icht is van het gemeentebestuur om via haar
waakzaamheid en manifeste wil elk verantwoord initiatief te nemen dat de
veiligheid, vlotheid en qebruiksvriendelijkheid van het verkeer behartigt en
optimaal verzekert;

- Overwegende dat dit evenement wordt opgebouwd en georganiseerd op en naast de
openbare weg van de op- en afritten en van het viaduct onder het brugcomplex
van Zelzatebrug (N474) en dat hiervoor vanaf vrijdag 25 oktober 2019 tot en met
zondag 27 oktober 2019 verkeersmaatregelen dienen genomen;

- Gelet op het politioneel- advies d.d. 11 oktober 2019;

- Gel-et dat de Politie adviseert om de verkoop van drankbonnetjes te beëindigen
om 03:00u, de verkoop van drank om 3:30u en de fuif te sfuiten om 04:00u
(telkens winteruur);

- Overwegende dat verkeersmaâtregelen dj-enen voorzien te worden op de oprit en de
N474 buiten de op/afritten van de brug tot zondag 21 oktober 2019 om 05:00u
(winteruur) zodat er na het einde van de fuif één uur tijd is om de bezoekers
te verwijderen van de volledige locatie;

- Overwegende dat verkeersmaatregeJ-en dienen voorzien te worden tussen de
oplafritten van de bruq vanaf vrijdag 25 oktober 2019 om 19:00u t.e.m. zondag
27 oktober 2019 om 18:00u (winteruur) om de fuif te kunnen opbouwen en terug af
te breken;

- Overwegende dat dit evenement een vrij grote vol-kstoeloop kent en de veiligheid
van de deel-nemers dient gewaarborgd te worden;

- Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdringen.
BESLUIT:

Artikel 1: - De fuif met onderstaande verkeersmaatregel-en houdt het gebruik van
wegeninfrastructuur van het Agentschap lVegen en Verkeer van Oost-Vlaanderen j-n.
De aanvrager dient hiervoor expliciet GOEDKEURING VA¡I HET AGENTSCHÀp te
verkrij gen.

De aanvrager maakt uiterfijk één kalenderweek voor de fuif een kopie van deze
goedkeuring over aan:

het gemeentebestuur van ZeLzate (evenementenßzelzate.be),
depolitiediensten (pz . regiopuyenbroeck. wii k . zeI zate Gpolice. bel-gium. eu
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GENT
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),
en de heer burgemeester (burgemeesterGzeLzaLe.be) .

Artikel 2: - Een STfLSTAA¡¡ EN PARKEERVERBOD wordt ingevoerd op ASSENEDESTEENTVEG
langs de even huisnummers tussen de kruispunten met Tweede Gidsenlaan en
Veldbrugstraat vanaf zaterdag 26 oktober 2019 om l-9:00u tot zondag 27 oktober
2019 om 05:00u.



Deze maatregel
vermeldende de

Artikel- 3:
25 oktober

zaL kenbaar worden gemaakt door het verkeerbord E3 met onderbord
periode.

- Een SNELHEIDSBEPERKING en INHAAI\¡ERBOD wordt ingevoerd vanaf vrijdag
2019 om 19:00u tot zondag 21 oktober 2019 om 18:00u op:

- BENELUXLA.AN N474 KOMENDE VAI\I GENT vanaf het viaduct Klein-Rusl-and;
- BENELUXLAAI\T N474 KOMENDE VAI\I NEDERLAIi¡D vanaf de grens;
- BENELUXLAAN N474 KOMENDE VAI{ DE BRUG OPRIT RICHTING GENT - KLEIN-RUSLA}ID vanaf

het begin op de viaduct.
De toegelaten maximum snelheid dient beperkt tot 30 km/u.
Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door de verkeerbord.en C35 en C43.
Artikel 4: - Een INRIJ- en DOORRI,fVERBOD wo rdt ingevoerd in de BENEL(IXLAAN N4Z4
KOMENDE VAN GENT EN VA¡{ NEDERI.AND ONDER HET BRUGCOMPLEX TUSSEN DE OP- EN AFRITTEN
vanaf vrijdag 25 oktober 2019 om 19:00u tot zondag 21 oktober 2019 om 18:00u.
Deze maatregel zaL kenbaar worden gemaakt door een r^/egafbakening voorzien van het
verkeersbord C3 en werkende signalisatieJ-ampen over de vol-l-edige breedte van de
rijweg op voormelde plaaLsen.
Voor deze wegafbakenj-ngen wordt het verkeer geleid naar de opritten of van deafritten door werfsignaJ-isatie type Ia (ruiters diagonaal rood-wit) met
signalisatielampen en het verkeersbord Dl_.

Artikel 5: - Een INRI.]- en DOORRI,IVERBOD word t ingevoerd in
KOMEIIDE VA}I GENT OP DE AFRIT RICHTING CENTRUM/DE KATTE VANAf
2079 om 20:00u tot zond,ag 21 oktober 2019 om 05:00u.
Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door:
- een wegafbakening over de hal-ve breedte van de rijweg t.h.v. van het viaduct

Kl-ein-Rusland voorzien van het verkeersbord C3 "uitgezonderd plaatselijk
verkeer" | 845, E4I wegomleiding en signalisatielampen. Tevens dient de
vermel-ding "Benel_uxlaan onderbroken,, aangebracht;

- een wegafbakening over de vol-l-edige breedte van de rijweg aan beide uiteinden
van de afrit komende van Gent naar het centrum/De Katte voorzien van het
verkeersbord C3 en signal-isatielampen;

- een langse afbakening op de middellijn van de rijstrook richting Nederland
vanaf het kruispunt/tunneltje Kl-ein-Rusl-and tot aan de afrit van het
brugcompl-ex richting centrum/De Katte.

Artikel 6: - Het fietspad en de rijbaan BOVENOP HET VIADUCT VAI{ ZELZATEBRUG
dienen volledig beschikbaar te blijven voor het regul-iere verkeer.
Deze maatregel zaL kenbaar worden gemaakt door een afbakening (nadar, herras)
voorzien van het verkeersbord Dl- en signal-isatielampen langsheen de boord.steen
van het voetpad zodat dit afgescheiden wordt van het fietspad. Zod.oende blijft
het fi-etspad vrij van toeschouwers en kan tevens het voetpad bJ-ijvend worden
gebruikt door de reguJ-iere voetgangers.
Artikel '7 : - voor het doorqaand verkeer wordt een T{EGoMLEIDTNG vooR voERTuIcEN EN
FIETSERS voorzien vanaf zaterdag 26 oktober 2019 om 19:00u tot zondag 27 oktober
2079 om 05:00u:

- voor het verkeer op de N474 komende van Gent: verder via het viaduct Klein-
Rusland, Tweede Gidsenlaan, Assenedesteenweg naar de R4;

- voor het verkeer op de N474 komende van Nederl-and: verder via de reguliere
afrit naar de R4;

- voor het verkeer op de R4 komende van Zel-zate-oost of west: verder via de
Assenedesteenweg, Tweede Gidsenl-aan en het viaduct Klein-Rusland.

Deze maatreqel zaL kenbaar worden gemaakt door verkeersborden F41 over het
voJ-ledige tra j ect .

Daarnaast worden de zonale borden met de HOOGTEBEPERKING VOOR DOORGAANDE
VRACHTIÍAGENS aan het kruispunt Beneluxl-aan - vi-aduct Klein-Rusland en aan het
kruj-spunt R4 - Assenedesteenweg afgedekt qedurende de omleiding.
De HOOGTEBEPERKING C29 "4,5 M" aan het viaduct Klein-Rusland bfijft zj-chtbaar en
blij ft gelden.

de BENELUXLÄA}T N474
zaterdag 26 okt.ober



Artikel B: - Het verkeer in de omgeving wordt gewaarschuwd voor het doorgaan van
dit evenement op volgende plaatsen:
- BENELTIXLAAI{ N474 KOMENDE VAI.¡ GENT aan het viaduct Klein-Rusl-and;
- BENELUXLA-AI{ N474 KOMENDE VAI{ NEDERIAI{D aan de grens;
- BENELUXLAA¡{ N474 KOMENDE VA}r DE BRUG OPRIT RICHTING GENT - KLEIN-RUSLAIiID aan

het begin op de viaduct
- R4-west komende van wijk Debbautshoek/De Katte aan het kruispunt met de

As senedesteenweg
- R4-oost komende van het centrum net voor Zelzate-brug
Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door verkeerborden 451 met onderbord
ttevenement".

Artikel 9: - Voor OPENBAAR VERVOERI'ÍAATSCHAPPIJ DE LI,JN bli j ft de route in beide
richtingen van en naar Gent via de Assenedesteenweg, Tweede GJ-dsenlaan,
spoorwegtunneltje Klein-Rusland en zo verder naar Rieme-Gent BESCHIKBAAR.

Voor OPENBA.AR VERVOERI'íAIATSCIIAPPIJ CONNE:O(ION bli j ft de route komende van
Nederl-and Sas van Gent, oprit naar het brugcomplex, kruising kruispunt
brugcomplex, afrit richting Rieme-Gent, afslag spoor\^¡egtunneltje Kl-ein-Rusland,
Tweede Gidsenlaan, Assenedesteenweg, R4-west, brugcomplex en zo terug naar
Nederland BESCHIKBAAR.

ArtiKC] 10: _ AIS BESCHERMENDE !ÍAATREGEL TEGEN TERRORISME OF AAI{SLAG dient de
fuifzone tussen de op- en afritten van het brugcomplex over de volledige
wegbreedte te worden afgeschermd met betonblokken of z\^/are vrachtwagens.
De doorgang voor de huJ-pdiensten dient ten all-en tijde beschikbaar te zijn
Artíkel 11 - Ten behoeve van de fietsende bezoekers dient beneden aan de N474
Beneluxlaan een FIETSENSTALLING te worden voorzien"
De grootte van de fietsenstal-ling is voorzien op het verwacht aantal fietsers.
Artikel 12: - Ten all-en tijde dient de DOORGAIiIG VOOR DE HUTPDIENSTEN op de rijweg
gevrijwaard te worden. De gebou\^ren en de fuiflocatie langsheen het evenement
dienen ogenbJ-ikkeiijk en obstakelvrij bereikbaar te zi)n.
Artikel 13: - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de
wettelij ke verplichtingen.
Artikel 14: - Dit poJ-itiereglement zal- worden bekendgemaakt op de wij ze
voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal- Bestuur.
Artikel 15: - Afschrift van huidig politiereglement zal word.en overgemaakt aan:
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanl_eq;
- de griffie van de politierechtbank;
- de l-okale politie;
- de havendiensten (kapiteinskamer)
- de diensten van Vl-aamse Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vl-aanderen;
- de diensten van de Nederlandse Vervoersmaatschappij Connexxion;
- de diensten van de Brandweerzone Centrum;
- de dienst communicatie;
- en aan de gemeentefijke technische dienst.

Dagtekening als boven

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

In opdracht:

GUY GEER
¡\ directeur Voorzitter


