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T]JDELIJK POLITIEREGLEMENT VAN DE BURGEMEESTER

Brent Meuleman, burgemeester van de gemeente Zelzat-e

OVERTf,E GING/MOT IVAT I E :

- Gel-et op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, qecoördineerd
door het Koninkli¡k Besluit d.d. 16 maarL 1968;

- Gel-et op het Koninklijk Besluit d.d. 1 december I9l5t houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;

- Gelet op het Ministerieel- Besl-uit d. d. 11 oktober I9'7 6 en wi j zigingen,
waarbij de minirnumafmetingen en de bij zondere plaatsingsvoon^iaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;

- Gel-et op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet;

- Gelet op artikels 63, 21752 en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaat
Bestuur;

- Gel-et dat tijdens de Augustus-Kermis 2019 meerdere evenementen zullen worden
georganiseerd op de Grote Markt, namelijk:

o het BIL,TARTTORNOoI vAI.f CAFÉ SPORTVRIE¡IDEN, Franz ÍIittoucklaan 19, vanaf
vrijdag 09 augustus 2019 tot en met maandag 19 augustus 2019, met tent
voor het café;
zoal-s aangevraagd op 28 ¡uni 2019 door mevr. Daisy Dejaeghere, Eranz
Wittoucklaan 19, 9060 ZeLzate, G. 0416 66 66 10;

- Gezien het een doorlopende plicht is van het gemeentebestuur om via haar
waakzaamheid en manifeste wil el-k verantwoord initiatief te nemen dat de
veiligheid, vlotheid en gebruiksvriendefijkheid van het verkeer behartigt en
optimaal verzekert;

- Overwegende dat de tent (6 m op 3 n) wordt opqesteld op het voetpad voor het
café en er via de groenzone nog circa 2 meter vrij btijft voor de voetgangers;

- Overwegende dat voor het opsteJ-len, doorgaan en terug afbreken van de tent
en aanhorigheden ruimte dient te worden vrijgemaakt;

- Overwegende dat dit evenement een vrij grote vol-kstoeloop kunnen kennen en
de veiligheid van de deelnemers dient gewaarborgd.

- Overwegende dat de verkeersmaatregelen voor de Augustus-kermis worden
geregeld conform artikeÌ 8.6.2 van het aanvullende regJ-ement op de politie
van het wegverkeer;

- Overwegende dat de Franz Wittoucklaan grenst aan maar niet gelegen is in de
kermis zone;

- Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdringen.
BESLUIT:

ArtiKe]. 1: - Een STILSTAAÀI EN PARKEERVERBOD zal worden

w

van het gebouw Pranz Wittoucklaan 19 over de volJ-edige
vrijdag 09 augustus 2019 om 0B:00u tot en met maandag
20:00u

Artikel 2: - Deze maatregel zal

ingevoerd ter hoogte
gevelbreedte vanaf

19 augustus 2019 om

kenbaar worden gemaakt door het verkeerbord
periode.E3 met onderbord verme]dende de



Artikel 3: - Voor de voetgangers wordt lanqsheen de tent een doorgang
zodat ze ongehinderd hungereserveerd met een breedte van minstens 1,5 meter

weg kunnen vervolgen langsheen de tent.
Tijdens het gebruik van de tent moeten de opritten, garages, ed van de
omwonenden vl-ot bereikbaar bJ-ijven en mag de toegang ernaar niet worden
gehinderd.

Artikel 4z - Ten alfen tijde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de
rijweg gevrijwaard te worden. De gebour^ren en woningen langsheen het evenement
dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn.
Artikel 5: - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de

verplichtingen.wettelij ke

Artikel 6: Dit poJ-itiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze
- 289 van het Decreet over het Lokaalvoorgeschreven door artikels 285

Bestuur.
Artikel '7

aan:
-de
-de
-de
-de
-de
-en

- Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakt

griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg;
griffie van de politierechtbank;
Ìokal-e politie;
diensten van de Brandweerzone Centrumi
dienst communicatie;
aan de gemeentelijke technische díenst.
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