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TIJDELIJK POLIT]EREGLEMENT VAN DE BURGEMEESTER

Brent Meuleman, burgemeester van de gemeente Zelzate
OVERWEGING/MOT IVAT I E :

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd
door het Koninklijk Besluit d.d. 16 maart L968;

- Gelet. op het Koninklijk Besfuit d.d. 1 december 79'75, houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;

- GeIet op het Ministerieel Besluit d.d. 11 oktober I916 en wijziqingen,
waarbij de minimumafmetinqen en de bij zondere plaatsingsvoorv¡aarden van de
verkeerstekens worden bepaald;

- Gelet op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet,'

- Gel-et op artikels 63, 21752 en 285 - 289 van het DecreeL over het Lokaal
Bestuur;

- Gelet dat tijdens de Augustus-Kermis 2019 meerdere evenementen zul-len worden
georganiseerd op de Grote Markt, namelijk:

w

a de CENTURY-FEESTEN, opgesteld vanaf donderdag 08 augustus 2019 tot
met dinsdag 13 augustus 2019, met tent op het "VEM"-pleintje
artiestenparking langsheen de R4-Kanaalstraat (tussen Oostkade en
verkeerslichten) ;

en
en
de

a de WANDELfNG MET TUUR op zondag 11 augustus 2079, met gebruik van de
voormelde aan\^/ezige infrastructuur ;
zoals aangevraagd op 12 juli 2019 door dhr. Marcel Haelman, Grote
Markt 42,9060 ZeLzaLe, G.0468 255 426, E. marcel.haelmanGtelenet.be;

Gezien het een doorlopende plicht is van het gemeentebestuur om vj-a haar
waakzaamheid en manifeste wiI el-k verantwoord initiatief te nemen dat de
veiligheid, vfotheid en gebruiksvriendelijkheid van het verkeer behartigt en
optimaal verzekert;
Overwegende dat heL evenement "Wandelen met Tuur" dit jaar doorqaat op zondag
waarbij het gedeelte kermis/'textielmarkt' van de Grote Markt reeds parkeer-
en verkeersvrij is conform het aanvullend reglement op de politie over het
wegverkeer;
Overwegende dat de voetpaden in de Kolonel Oscar Boultonstraat in slechte
staat zL)n en de aanvrager vroeg om deze straat tijdens de wandeltocht
verkeervrij te maken om de wandelaars met honden op de ri¡weg te laten lopen;
Overwegende dat voor het opstellen, doorgaan en terug afbreken van een mobiel
podium, diverse tentjes en aanhorigheden ruimte dient te worden vrijgemaakt;
Overwegende dat deze evenementen een vrij grote voJ-kstoeloop kunnen kennen
en de veil-igheid van de deelnemers dient gewaarborgd.

Overwegende dat. de verkeersmaatregelen voor de Augustus-kermis worden
geregeld conform artikel 8.6.2 van het aanvul-l-ende reglement op de politie
van het wegverkeer en hierbij de Grote Markt op zondag verkeersvrij wordt
gemaakt vanaf 12:00u;
Overwegende dat het op- en afrijden van de kermiskramen en het parkeren op
de zone l-aden-en-fossen op de Grote Markt wordt geregeld per apart tijdefi-jk
po1 itiereglement;
overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdringen.



BESLUIT:

Artikel 1 Een STILSTAA}¡ EN PARKEER\¡ERBOD zal worden ingevoerd op:

het "VEM"-pleintje van de Grote Markt
vanaf donderdag 0B augustus 2019 om 08:00u tot en met dinsdag
13 augustus 2079 om 17:00u
(opbouwen, doorgaan en afbreken tent Century-feesten);
de R4-Kanaalstraat tussen het kruispunt met de Oostkade en de
verkeers Iichten
vanaf zaterdag 10 augustus 2019 om 0B:00u tot en met maandag
12 augustus 2019 om 20:00u "uitgezonderd artiesten"
(Century-feesten);
de Grote Markt rniddenplein tussen de R4 en het begin van de kermiskramen
vanaf donderdag 08 augustus 2019 om 0B:00u tot en met dinsdag
13 auqustus 2019 om 17:00u
(opbouwen mobiel- podium, Ieveren,/plaatsen aanhorigheden, doorqaan, afbreken
evenementen) ;
de Kolonel Oscar Boultonstraat
op zondag 11 augustus 2019 vanaf 14:00u tot en met 21:00u
(Vüandelen met Tuur);

Artikel 2: - Deze maatregeL zal kenbaar worden gemaakt door het verkeerbord
E3 met. onderbord vermeldende de periodes.
Artikel 3: - Een DOORRI,IVERBOD wordt ingevoerd in:
- de Grote Markt schuine verbindingsweg omqeving Standaard Boekhandel en de

westelijke rijweg zíjde cafés Bristol en Maritieme tot aan de Marktstraat
op zondag 11 augustus 2019 vanaf 0B:00u tot en met 12:00u
(voorafgaand en aansluitend aan het doorrilverbod van de kermis);

- de Kofonel Oscar Boultonstraat
op zondag 11 augustus 2019 vanaf 74:00u tot en met 21:00u.

Artikel 4: - Deze maatregel zaL kenbaar worden gemaakt door een wegafbakening
voorzien van het verkêersbord C3 en werkende signalisatielampen over de
volledige breedte van de rijweg op voormelde plaatsen.
Aan de kruj-spunten wordt het passend verkeersbord C31 qeplaatst.
Artikel 5 Voor het doorgaand verkeer wordt een YilEGOMLEIDING voorzien:

- voor het verkeer komende van de R4-Kanaalstraat richting Grote Markt
Centrum: verder via de R4-Kanaalstraat en de V'Iestkade;

- voor het verkeer komende van de Grote Markt Pierets-De Colvenaerplein
richitng noorden 'textielmark': verder via de Marktstraat, Vrlestkade en de
R4 -Kanaal s traat;

- voor het verkeer komende van de Vredekaai havengebied richting Kolonef
Oscar Boultonstraat.: verder via de Vredekaai en de R4-Kanaalstraat

Artikel 6: - Deze maatregeL zaL kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van
de verkeersborden F41 volgens de richting van de wegomleiding.

Artikel J: - Ten allen tijde díent de doorgang voor de hul-pdiensten op de
rijweg gevrijwaard te worden. De gebouwen en woningen langsheen het evenement
dienen ogenblikkelì-jk bereikbaar te zi)n.
Artikel B: - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de
wetteli j ke verplichtingen
Artikel 9: - Dit politiereglement zal worden bekendqemaakt op de w:-)ze

289 van het Decreet over het Lokaalvoorgeschreven door artikels 285
Bestuur.
Artikel 10: - Afschrift van huidig politíereglement zal worden overgemaakt
aan:

de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleq;
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In opdrach
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Zelzale, (darum) rtþfwn

griffie van de politierechtbank;
loka1e politie;
diensten van de Brandweerzone Centrum;
dienst communi-catie;
aan de gemeentelijke technische dienst.

directeur, ester,
EMANT


