
 

 

 

 

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 een wielerwedstrijd op 30 juli 2021 
tijdens het evenement "Katte Kermis" 

 

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 aanvraag via het gemeentebestuur van Assenede op 23 juni 2021 voor het inrichten van een 

wielerwedstrijd op vrijdag 30 juli 2021 tijdens het evenement “Katte Kermis”. 

De wielerwedstrijd wordt georganiseerd door Feestcomité Wijk De Katte – Vogelzang 
(vertegenwoordigd door dhr. Kevin De Geest, voorzitter, G. 0471 99 51 79) op vrijdag 30 juli 2021 
tussen 19.00 uur en 21.00 uur. 

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 

De wijkkermis en wielerwedstrijd kennen een grote volkstoeloop en de veiligheid van de 

deelnemers dient gewaarborgd te worden. 
  



 

 

Personeelsinzet 

De signalisatie wordt geplaatst door de technische dienst, met mogelijke hulp van leden van het 
feestcomité Wijk De Katte - Vogelzang (nadarhekkens). 

BESLUIT 

Artikel 1 

Een STILSTAAN EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd aan beide zijden van de rijweg op 
vrijdag 30 juli 2021 vanaf 12:00u tot 21:00u: 

• Denderdreve tussen kruispunt Assenedesteenweg en de woning Denderdreve 120; 

• Assenedesteenweg tussen kruispunt Denderdreve en de woning Assenedesteenweg 150. 

Artikel 2 

Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden door verkeersborden E3 met onderbord 
vermeldende de periodes. 

Het begin en einde van de reglementering wordt aangeduid door op- en neerwaardse pijl en met 

voldoende tussentijdse herhaling door dubbele pijl. 

Artikel 3 

Een ÉÉNRICHTINGSVERKEER wordt ingevoerd in de straten van de omloop: Assenedesteenweg, 

grondgebied Assenede (Zelzatestraat, Molenbosstraat, Poelstraat, Poeldijkstraat), Poelstraat, 
Denderdreve en Assenedesteenweg. 

Artikel 4 

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door verkeersborden F19 aan het begin van de 

reglementering en verkeersborden C1 aan het einde van de reglementering. Deze reglementering 
wordt herhaald aan ieder kruispunt. 

Artikel 5 

Er wordt GEEN VERKEER TEGEN DE RIJRICHTING VAN DE RENNERS toegelaten. Het plaatselijk 

verkeer dient steeds in de rijrichting van de wielerwedstrijd te worden gestuurd. 

Ook de diensten van BUSMAATSCHAPPIJ DE LIJN dienen de rijrichting van de omloop te volgen. 

Artikel 6 

Voor het doorgaand verkeer wordt een WEGOMLEIDING voorzien: 

• voor het verkeer komende van de Zelzatebrug:  
via de R4-west naar de E34-N49 richting Ertvelde – Assenede; 

• voor het verkeer komende van de Trieststraat (Assenede):  
via de Stoepestraat naar de E34-N49 richting Zelzate; 

• voor het verkeer komende uit de Molenbosstraat (Assenede):  

via de Zelzatestraat naar de Stoepstraat richting E34-N49 richting Zelzate of Ertvelde; 

• voor het verkeer komende van Ertvelde richting Zelzate – wijk De Katte: 
via de E34-N49 richting Zelzate; 

Artikel 7 

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door: 

• kruispunt Assenedesteenweg – R4: 
In de Assenedesteenweg wegafbakening over de halve breedte van de rijweg met 



 

 

verkeerbord C3, onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, werkende 

nachtknipperlichten en verkeerbord F41 richting E34-N49. 
Aan beide zijden van het kruispunt verkeersborden C31 met onderbord “uitgezonderd 

plaatselijk verkeer”. 

• kruispunt Assenedesteenweg – Ooievaarslaan: 
In de Assenedesteenweg wegafbakening over de halve breedte van de rijweg met 

verkeerbord C3, onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en werkende 

nachtknipperlichten. 

• kruispunt Denderdreve – Poelstraat: 
In de Denderdreve wegafbakening over de halve breedte van de rijweg met verkeersbord 

C3, onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, werkende nachtknipperlichten en 

verkeersbord F45. 

• kruispunt Trieststraat – Zelzatestraat: 
In de Zelzatestraat wegafbakening over de halve breedte van de rijweg met verkeerbord 
C3, onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, werkende nachtknipperlichten en 

verkeerbord F41 richting E34-N49. 
In de Trieststraat verkeersbord C31 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en 

verkeerbord F41 richting E34-N49. 

• kruispunt Zelzatestraat – Riemestraat: 

In de Zelzatestraat wegafbakening over de halve breedte van de rijweg met verkeerbord 
C3, onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, werkende nachtknipperlichten en 
verkeerbord F41 richting E34-N49. 

• kruispunt E34-N49 – Stoepestraat: 
In de Stoepestraat het groot verkeersbord F39 met wegomleiding richting Zelzate. 

Op de E34-N49 verkeersbord F41 richting Zelzate. 

• kruispunt Poelstraat - N474 Beneluxlaan: 

In de N474 Beneluxlaan verkeersbord C1 en F41 richting Zelzatebrug. 

Artikel 8 

Op de kruispunten vermeld in de politionele verslagen BU000967/2016 d.d. 25 februari 2016 en 

BU001255/2016 d.d. 14 maart 2016 worden seingevers geplaatst of wordt het verkeer geregeld 
door de Politie. 

Artikel 9 

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 10 

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

Artikel 11 

Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 

289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 12 

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 

 


