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Tijdelijk politiereglement inzake de organisatie van "Wittouck kermis" op 20, 21 en 22 
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 56§2, 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

De aanvraag van 15 juni 2021 van de heer Guy Bouverne, namens feestcomité Wittouck, tot 
organisatie van Wittouck-kermis op vrijdag 20 augustus 2021, zaterdag 21 augustus 2021 en 
zondag 22 augustus 2021.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van heden houdende toestemming 
aan feestcomité Wittouck tot het organiseren van “Wittouckkermis” op 20, 21 en 22 augustus 2021. 

Motivatie

Gedurende de wijkkermis zullen de openbare weg en de omgevende parking worden ingenomen in 
de Cesenaticolaan.

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.



Deze wijkkermis kent een vrij grote volkstoeloop en de veiligheid van de deelnemers dient 
gewaarborgd te worden. Hierdoor dringen zich maatregelen op. 

Personeelsinzet

De signalisatie wordt geplaatst en verwijderd door de technische dienst.

BESLUIT

Artikel 1

Een STILSTAAND- EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd vanaf maandag 19 augustus 2021 
om 09:00u tot dinsdag 24 augustus 2021 om 17:00u in: 

 de Cesenaticolaan tussen Verbroederingslaan en verbindingsweg naar de Sierrelaan; 
 de Verbroederingslaan tussen Boerenstraat en Delfzijllaan.

Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het verkeersbord E3 met onderbord 
vermeldende de periode.

Artikel 2

Een DOORRIJVERBOD wordt ingevoerd vanaf woensdag 18 augustus 2021 om 12:00u tot dinsdag 
24 augustus 2021 om 09:00u in:

 de Cesenaticolaan tussen Verbroederingslaan en verbindingsweg Sierrelaan;
 de Verbroederingslaan tussen Boerenstraat en Delfzijllaan (gedeelte tussen vluchtheuvel 

en garage Fluvius-Infrax). 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening voorzien van 
verkeersbord C3 en signalisatielampen ter hoogte van voormelde locaties. Aan de kruispunten 
worden verkeersborden C31 geplaatst.

Artikel 3

In de Verbroederingslaan tussen de Boerenstraat en Delfzijllaan wordt in de rijweg rechts van de 
vluchtheuvel expliciet ÉÉNRICHTINGSVERKEER ingevoerd (toegestane rijrichting van 
Boerenstraat naar Delfzijllaan).

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van het verkeersbord F19 t.h.v. de 
Boerenstraat en het verkeersbord C1 t.h.v. de Delfzijllaan.

Artikel 4

Een plaatselijke WEGOMLEGGING wordt voorzien:

 voor het verkeer in de Verbroederinglaan komende van de omgeving Heidelaan: verder via 
de Sierrelaan en de Burgemeester Camille Leynlaan;

 voor het verkeer in de Delfzijllaan komende van de omgeving Suikerkaai: verder via de 
Verbroederingslaan en de Sierrelaan.

Het verkeer in de Verbroederingslaan komende van de omgeving Burgemeester Joseph 
Chalmetlaan kan zijn weg verder vervolgen rechts naast de vluchtheuvel.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden F41.

Artikel 5

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 6



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

Artikel 8

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

Artikel 9

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 gemeentelijke technische dienst.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

De wnd. algemeen directeur De burgemeester

Christine Coone Brent Meuleman


