
 

 

 

 

BESLISSING VAN  

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

VAN VRIJDAG 23 JULI 2021 

 

Aanwezig: Brent Meuleman, burgemeester 
Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe, Steven De Vuyst, schepenen 
Christine Coone, wnd. algemeen directeur 

 

Afwezig:  

Verontschuldigd:  Dirk Goemaere, schepen 

 

 Tijdelijk politiereglement aangaande de organisatie van "Katte Kermis" van 30 juli tot en 
met 3 augustus 2021 

 

HET COLLEGE 

Bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 

Wetten, reglementen en verwijsdocumenten 

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit d.d. 16 
maart 1968. 

Het Koninklijk Besluit d.d. 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer. 

Het Ministerieel Besluit d.d. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet. 

Artikels 277§2 en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende de goedkeuring van de 

organisatie van het evenement “Katte Kermis” georganiseerd door Feestcomité Wijk De Katte – 

Vogelzang van 30 juli tot en met 3 augustus 2021.  

Motivatie 

Het is de 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. 

Het evenement “Katte Kermis” kent een grote volkstoeloop en de veiligheid van de deelnemers dient 
te worden gewaarborgd.  

Hierdoor dringen zich enkele maatregelen op. 

Personeelsinzet 

De signalisatie wordt geplaatst door de technische dienst. 



 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Gedurende de volledige duurtijd van de kermis (inclusief het opzetten en afbraak, t.t.z. woensdag 
28 juli 2021 vanaf 17:00 uur tot woensdag 04 augustus 2021 om 12:00 uur, wordt een 

SNELHEIDSBEPERKING tot 30 km/uur ingevoerd op de Assenedesteenweg tussen de kruispunten 
Molenstraat en Ooievaarslaan; gesignaleerd door middel van het verkeersbord figuur C43, met 
herhaling t.h.v. de Denderdreve en de Eikelstraat. 

Artikel 2 

Gedurende de volledige duurtijd van de kermis wordt een INHAALVERBOD ingevoerd over 

dezelfde afstand voorzien in artikel 1, gesignaleerd door middel van verkeersbord figuur C35. 

Artikel 3 

Gedurende de volledige duurtijd van de kermis zal ter hoogte van de versmalde doorgangen op de 
Assenedesteenweg het verkeer geregeld worden door driekleurige VERKEERSLICHTEN; 

gesignaleerd door de verkeersborden B19 en B21 alsmede het verkeersbord A7 
(RIJBAANVERSMALLING). 

Artikel 4 

Gedurende de volledige duurtijd van de kermis zal rechtover de inrit van het terrein van de Scouts 

een stilstaan- en parkeerverbod worden ingevoerd vanaf huisnummer 178 (elektriciteitscabine) tot 
aan de hoek met de Brazekestraat; gesignaleerd door de verkeersborden E3 (STILSTAAN- en 

PARKEERVERBOD INRIT SCOUTS). 

Artikel 5 

Op hierna vermelde tijdstippen geldt een VERKEERSVERBOD op de Assenedesteenweg tussen het 

kruispunt met de Molenstraat en het kruispunt met de Kasteelstraat - Denderdreve: 

• vrijdag 30 juli 2021: tussen 12:00 uur en 22:00 uur (wielerwedstrijd) 
volledige verkeersverbod; 

• zaterdag 31 juli 2021: tussen 13:00 uur tot 17:00 uur (jogging) 

deels verkeersverbod met éénrichtingsverkeer van Assenede naar centrum; 

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening, bord C3 
en passende borden C31 aan voormelde kruispunten, en zoals omschreven in de hiernavolgende 

artikels, en zoals omschreven in de aparte tijdelijke politiereglementen inzake de 
wielerwedstrijden. 

Op de andere tijdstippen tijdens de Kattekermis geldt op voormeld traject van de 
Assenedesteenweg: 

- een verkeersverbod voor NIET-PLAATSELIJK VERKEER. Deze maatregel zal worden kenbaar 
gemaakt met de verkeersborden C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer". Aan de 

kruispunten met doorrijverbod worden de passende verkeersborden C31 geplaatst; 

- een OMLEIDINGSROUTE VOOR HET LOKALE LANDBOUWVERKEER via de Kasteelstraat en de 
Molenstraat of Riemestraat. Deze route wordt aangeduid per verkeersborden F41 
‘landbouwvoertuigen’. Op zaterdag gedurende de rommelmarkt in de Kasteelstraat is deze 
route tevens NIET bruikbaar; dan is enkel de grote omleiding via Sas van Gent en Assenede 

beschikbaar 

Tevens wordt aan het kruispunt van de R4-west met de Assenedesteenweg een voorwegwijzerbord 
F39 geplaatst met de tekst “wijk De Katte doorgaand verkeer gestremd tussen 31 juli en 07 

augustus”. 



 

 

Artikel 6 

Afsluiten van de Kasteelstraat met wegafbakening en bord C3 aan Assenedesteenweg en aan einde 
bebouwing Kasteelstraat , tevens verbinding met Eikelstraat afsluiten, plus parkeerverbod aan 

beide zijden tussen Assenedesteenweg en einde bebouwing Kasteelstraat op zaterdag 31 juli 2021 
tussen 06:00 uur en 18:00 uur (ROMMELMARKT). 

Artikel 7 

Assenedesteenweg: afbakenen van de halve rijweg met nadar tussen Ooievaarslaan en 

Denderdreve. Binnen deze zone wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd van Denderdreve naar 
Ooievaarslaan middels het plaatsen van verkeersborden C1 en F19. Aan begin signalisatie borden 
D1c-d en A7 plaatsen. De inrit Assenedesteenweg aan de R4-west wordt afgesloten met 

wegafbakening met bord C3 en wegomleiding via R4-E34. Op zaterdag 31 juli 2021 tussen 13:00 uur 

en 17:00 uur (JOGGING). 

Artikel 8 

Denderdreve: een parkeerverbod aan te brengen aan beide zijden van de Denderdreve vanaf 

Assenedesteenweg tot aan huisnr 120. Op zaterdag 31 juli 2021 tussen 08:00u en 18:00u 
“uitgezonderd oldtimers” (OLDTIMERS). 

Artikel 9 

Van woensdag 28 juli 2021 t.e.m. woensdag 04 augustus 2021: 

• Kruispunt Assenedesteenweg – Ooievaarslaan: ter hoogte van kruispunt 

Assenedesteenweg - Ooievaarslaan en kruispunt Ooievaarslaan - Leeuwerikenlaan volledig 

afbakenen met verkeersbord C3 en borden C31 te plaatsen op de Assenedesteenweg; 

verkeerverbod in het afgesloten gedeelte; wegomlegging via de Assenedesteenweg – R4 – K. 
Albertlaan; kruispunt Ooievaarslaan - Lijsterlaan: bord F45 (lunapark); 

• Kruispunt Assenedesteenweg – R4: halve afbakening van de Assenedesteenweg + figuur C3 
+ onderbord plaatselijk verkeer + bord wegomlegging richting E34-N49 met herhaling 

omleiding aan de afslag/oprit naar de E34 richting kust; aan beide zijden genoemd kruispunt 
figuur C31 + uitgezonderd plaatselijk verkeer; 

• Kruispunt Assenedesteenweg – Ooievaarslaan: herhaling figuur C3 + uitgezonderd 
plaatselijk verkeer; 

• Trieststraat – Zelzatestraat: afbakening van de Zelzatestraat + bord C3 + uitgezonderd 
plaatselijk verkeer + wegomlegging richting E34-N49; aan kruispunten E34-N49 – 

Stoepestraat bord wegomlegging richting Zelzate; in Trieststraat bord C 31 + uitgezonderd 

plaatselijk verkeer + bord wegomlegging naar E34-N49; 

• Molenbosstraat – Zelzatestraat: afbakening van de Zelzatestraat + bord C3 + uitgezonderd 
plaatselijk verkeer + wegomlegging richting E34-N49; aan kruispunten E34-N49 – 

Stoepestraat bord wegomlegging richting Zelzate; in Trieststraat bord C 31 + uitgezonderd 
plaatselijk verkeer + bord wegomlegging naar E34-N49; 

• Stoepestraat – E34/N49: plaatsen voorwegwijzerbord F39 met omleiding voor verkeer met 
bestemming Zelzate via de E34/N49; 

• Denderdreve (drankgelegenheid feestcomité):  

− Assenedesteenweg ter hoogte van Denderdreve: borden C31 

− Denderdreve aan Assenedesteenweg: afbakening incl. bord C3 + uitgezonderd 
plaatselijk verkeer + bord F45; 

− Poelstraat ter hoogte van Denderdreve: borden C31 



 

 

− kruispunt Denderdreve - Poelstraat: afbakening incl. bord C3 + uitgezonderd 

plaatselijk verkeer + bord F45 

− deze signalisatie (afbakening + bord C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + bord 
F45) te herhalen aan Denderdreve – Groene Briel;  

− ter hoogte van afbakening terras op afstand volledige afbakening met bord C3 en 

signalisatielampen; een parkeerverbod in te voeren in het afgebakende gedeelte; 

doorgang voetgangers/fietsers op verharde berm aan te duiden met bord D10.  

Artikel 10 

Parkeerverbod in te voeren op parking Denderdreve en het afgebakende gedeelte 

(drankgelegenheid feestcomité) geldende van dinsdag 27 juli 2021 om 08:00 uur tot woensdag 
04 augustus 20219 om 12:00 uur (DRANKGELEGENHEID FEESTCOMITEIT). 

Afsluiten Denderdreve: 

• vanaf Assenedesteenweg tot huisnr. 142  

vanaf vrijdag 30 juli 2021 om 21:00u tot zaterdag 31 juli 2021 om 01:00u; 

• vanaf Assenedesteenweg tot huisnr. 120  
vanaf zaterdag 31 juli 2021 om 06:00u tot zondag 01 augustus 2021 om 01:00u; 

• vanaf Assenedesteenweg tot huisnr. 54a  

vanaf zondag 01 augustus 2021 om 06:00u tot maandag 02 augustus 2021 om 01:00u; 

• vanaf Assenedesteenweg tot huisnr. 142  

vanaf maandag 02 augustus 2021 om 21:00u tot dinsdag 03 augustus 2021 om 01:00u; 

• vanaf Assenedesteenweg tot Groene Briel  

vanaf dinsdag 03 augustus 2021 om 13:00u tot woensdag 04 augustus 2021 om 01:00u; 

Artikel 11 

Ter hoogte van de KERMISKRAMEN EN TENTEN (die grenzen tot aan het fietspad of dit 
overschrijden) zal over de ganse afstand een afbakening worden aangebracht voorzien van 
signalisatielampen en aan beide uiteinden het verkeersbord D1c-d en aanwijzingsbord fietsers op 

rijbaan. 

Voor het PLAATSEN van de kermiskramen en de tenten zal parkeerverbod worden ingevoerd op de 

plaatsen waar de kramen zullen worden opgesteld vanaf woensdag 28 juli 2021 om 17:00u. 

Artikel 12 

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 13 

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

Artikel 14 

Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 
289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 15 

Er wordt eveneens toelating gegeven tot plaatsing van twee reclameborden langs de 

Assenedesteenweg (1 bord aan het begin van de Assenedesteenweg en 1 bord op het einde van de 

Assenedesteenweg – gedeelte van de wijk De Katte) onder voorbehoud van goedkeuring door het 
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen – district Gent. 



 

 

Artikel 16 

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 diensten van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen; 
- de diensten van de Brandweerzone Centrum; 

- het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen – district Gent. 
- de gemeentebesturen van Assenede en Evergem; 
- de dienst communicatie; 

- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

 

 

 

 

 

CHRISTINE COONE  BRENT MEULEMAN 

wnd. algemeen directeur  burgemeester 

 


