
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E 

------------------------- ---------------------- 

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN D.D. 21 maart 2019  ONTWERPBESLUIT 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: HH. B. Meuleman, burgemeester-voorzitter 

G. Asman, mevr. I. Dellaert, L. Van Waesberghe, S. De Vuyst, 

schepenen 

G. Verbuyst, algemeen directeur 

----------------------------------------------------------------------------- 

MOB - TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT INZAKE LENTEJOGGING OP 05 APRIL 2019 

HET COLLEGE: 

- 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 277§2 en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 

- Overwegende dat op 14 maart 2019 een aanvraag werd ontvangen van dhr. 
Robbie Wyngaerd, waarnemend sportfunctionaris, om een LENTEJOGGING te 

organiseren op VRIJDAG 05 APRIL 2019; 

- 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 de jogging zal worden gelopen op en aan de openbare weg van 
de verbindingsweg tussen Oost- en Westkade in het verlengde van de Franz 

Wittoucklaan (startzone), park oude kanaalbedding, oversteek naar 

voetbalterrein GSI, zandpad naar het kanaal, René Vermandelstraat, 

Slachthuisstraat, fietspad Warandepark, oversteken Groenstraat, vervolg 

fietspad Warandepark, Roger Coolsstraat, Joannes Stobbaertstraat, Charles 

Andriesstraat, oversteek naar park oude kanaalbedding, verbindingsweg 

tussen Oost- en Westkade in het verlengde van de Franz Wittoucklaan 

(aankomstzone); 

- Overwegende dat wordt gevraagd om de verbindingsweg tussen Oost- en 
Westkade in het verlengde van de Franz Wittoucklaan af te sluiten voor 

verkeer tussen 16:00u een 23:00u 

- Overwegende dat dit evenement een vrij grote volkstoeloop kent en de 
veiligheid van de deelnemers dient gewaarborgd. 

- Gelet op het politioneel advies van 14 maart 2019; 

- Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdringen. 

BESLUIT: 

Artikel 1: - Een STILSTAAND EN PARKEERVERBOD wordt ingevoerd in volgende 

straten op vrijdag 05 april 2019 van 15:00u tot 23:00u: 

- de verbindingsweg tussen Oost- en Westkade in het verlengde van de Franz 
Wittoucklaan; 

- de Oostkade tussen de Marktstraat en de Franz Wittoucklaan. 

Artikel 2: - Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden door verkeersborden E3 

met onderbord “op vrijdag 05 april 2018 van 15:00u tot 23:00u 

"lentejogging"”. 



Artikel 3: - Een DOORRIJVERBOD in beide rijrichtingen wordt ingevoerd in de 

volgende straten op vrijdag 05 april 2019 van 16:00u tot 23:00u: 

- de verbindingsweg tussen Oost- en Westkade in het verlengde van de Franz 
Wittoucklaan. 

Artikel 4: - Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een wegafbakening 

voorzien van verkeersbord C3 en werkende nachtflitslampen over de volledige 

breedte van de rijweg. 

Aan de kruispunten worden de passende verkeersborden C31 geplaatst. 

Artikel 5: - Er zal een WEGOMLEIDING worden voorzien: 

- voor het verkeer van de Franz Wittoucklaan naar de verbindingsweg: verder 
via de Oostkade richitng R4-oost; 

- voor het verkeer van de Westkade naar de verbindingsweg: verder via de 
Westkade; 

- voor het verkeer van de Groenstraat naar de verbindingsweg: verder via de 
Westkade. 

Artikel 6: - Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden F41. 

Artikel 7: - De busroute van OPENBARE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN in de 

Franz Wittoucklaan is onderbroken gedurende de periode van 16:00u tot 23:00u. 

Artikel 8: - Op elke aangeduide plaatsen zoals vermeld in de aanvraag dient 

bemand te zijn door een seingever of de politie. 

Artikel 9: - De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de 

wettelijke verplichtingen. 

Artikel 10: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze 

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

Artikel 11: - 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 Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen 
- de diensten van de Brandweerzone Centrum; 
- de dienst communicatie; 
- en aan de gemeentelijke technische dienst. 
 

 Dagtekening als boven. 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 

In opdracht: 

De algemeen directeur, De burgemeester-voorzitter, 

(get.) GUY VERBUYST (get.) BRENT MEULEMAN 

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: 

In opdracht: 

De algemeen directeur, De burgemeester, 


