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TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT VAN DE BURGEMEESTER 

 

Brent Meuleman, burgemeester van de gemeente Zelzate 

OVERWEGING/MOTIVATIE: 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 
door het Koninklijk Besluit d.d. 16 maart 1968; 

- Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 1 december 1975, houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer; 

- Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 11 oktober 1976 en wijzigingen, 

waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

- Gelet op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet; 

- Gelet op artikels 63, 277§2 en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal 
Bestuur; 

- Gelet dat op 06 januari 2020 de wegeniswerken en werkzaamheden starten voor 
de VERNIEUWING VAN HET BUSSTATION van Openbare Vervoersmaatschappij en de 

belendende wegenis van de Oost- en de Westkade, met geraamde einddatum op 

11 december 2020 (alle deelfazen); 

- Overwegende dat om de werken uit te voeren het busstation wordt gesloten en 
vervangen door een tijdelijk busstation op het plein van parking Vredekaai; 

- Overwegende dat hierdoor de bus-gebruikers voor het merendeel de drukke R4 
zullen moeten oversteken en dat dus meer voetgangers dan in de normale 

situatie zonder de werken de R4 zullen kruisen; 

- Gelet dat de ringweg R4 een gewestweg (niet-autosnelweg) is met aldaar 
snelheidsregime van 50 km/u (bebouwde kom) en dusdanig wordt beheerd door 

het Vlaams Gewest - Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen; 

- Gezien het een doorlopende plicht is van het gemeentebestuur 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; 

- Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdringen. 

BESLUIT: 

Artikel 1: - Een verlaging van de MAXIMUM TOEGELATEN SNELHEID zal worden 

ingevoerd vanaf maandag 06 januari 2020 om 08:00 uur tot en met vrijdag 

11 december 2020 om 20:00 uur: 

- langsheen de R4 tussen de kruispunten met de Stationsstraat en de 

Kerkstraat, in beide rijrichtingen; 

Artikel 2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het verkeersbord 

C43 en wordt herhaald aan elk tussengelegen kruispunt. 

Artikel 3: - De verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke 

verplichtingen. 

Artikel 4: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze 

voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur. 

Artikel 5: - 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 het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen; 
- de dienst communicatie; 
- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

 

 

 

 

 Zelzate, (datum) …………………………. 

In opdracht: 

De algemeen directeur, De burgemeester, 

GUY VERBUYST BRENT MEULEMAN 

 

 


