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Tijdelijk politiereglement inzake de "marktfeesten" georganiseerd door café Century op 14, 
15 en 16 augustus 2021 t.h.v. het VEM-pleintje.

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 door Frederik Plasschaert (café Century, Grote Markt 10) op 11 mei 2021 (ingekomen 
op 28 mei 2021) voor het organiseren van “marktfeesten” op het VEM-pleintje (tent) op 14, 15, en 
16 augustus 2021. Zie ook evenementenformulier.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2021 houdende 
toestemming aan Café Century om het evenement “Marktfeesten augustuskermis” te organiseren 
(optredens met live muziek) van 14 tot en met 16 augustus 2021 op de Grote Markt (t.h.v. het VEM-
pleintje) te Zelzate.

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;

Dit evenement kent een vrij grote volkstoeloop en de veiligheid van de deelnemers dient 
gewaarborgd te worden.

Hierdoor dringen zich maatregelen op.



Personeelsinzet

De technische dienst zal instaan voor de uitvoering van dit besluit.

BESLUIT

Artikel 1

Een STILSTAAN EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd op:

 het “VEM”-pleintje van de Grote Markt vanaf donderdag 12 augustus 2021 om 8.00u tot en met 
dinsdag 17 augustus 2021 om 17.00u (opbouwen, doorgaan en afbreken tent Century-feesten),

 de R4-Kanaalstraat tussen het kruispunt met de Oostkade en de verkeerslichten vanaf zaterdag 
14 augustus 2021 om 8.00u tot en met maandag 16 augustus 2021 om 20.00u “uitgezonderd 
artiesten”(Century-feesten),

 de Grote Markt middenplein tussen de R4 en het begin van de kermiskramen vanaf donderdag 
12 augustus 2021 om 8.00u tot en met dinsdag 17 augustus 2021 om 17.00u (opbouwen mobiel 
podium, leveren/plaatsen aanhorigheden, doorgaan, afbreken evenementen);

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

Artikel 2

Een DOORRIJVERBOD wordt ingevoerd aan de Grote Markt, schuine verbindingsweg omgeving 
Standaard Boekhandel en de westelijke rijweg zijde cafés Bristol en Maritime tot aan de Marktstraat 
op zondag 15 augustus 2021 vanaf 8.00u tot en met 12.00u (voorafgaand en aansluitend aan het 
doorrijverbod van de kermis).

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door een wegafbakening voorzien van het 
verkeersbord C3 en werkende signalisatielampen over de volledige breedte van de rijweg op 
voormelde plaatsen. Aan de kruispunten wordt het passend verkeersbord C31 geplaatst.

Artikel 3

Voor het doorgaand verkeer wordt een WEGOMLEIDING voorzien:

 voor het verkeer komende van de R4-Kanaalstraat richting Grote Markt Centrum: verder via 
de R4-Kanaalstraat en de Westkade,

 voor het verkeer komende van de Grote Markt - Pierets-De Colvenaerplein richtig noorden 
‘textielmarkt’: verder via de Marktstraat, Westkade en de R4-Kanaalstraat.

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van de verkeersborden F41 volgens 
de richting van de wegomleiding.

Artikel 4

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 5

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

Artikel 6

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

Artikel 7



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 de brandweerzone centrum
 de dienst communicatie,
 en aan de technische dienst.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

De wnd. algemeen directeur De burgemeester

Christine Coone Brent Meuleman


