
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 WIELERWEDSTRIJD RUST ROEST OP 

14 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; 

- Gelet dat op 18 februari 2019 via de Sportdienst een aanvraag werd 
ontvangen van dhr. Marnix Schaght, Marktstraat 5/0001 te 9060 Zelzate om 

een WIELERWEDSTRIJD te organiseren op het grondgebied van Zelzate en 

Wachtebeke op ZONDAG 14 APRIL 2019 tussen 15:00u en 18:00u; 

- 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 in Zelzate in de straten Oostkade (start t.h.v. huisnummer 
10), R4, Leegstraat, grondgebied Wachtebeke (Oudenburgse Sluis, Sint-

Francisdijk, Blaarstraat, Cornilstraat, Kleistraat, Langelede rechterkant, 

Akkerstraat), Akker, Rijkswachtlaan, Burgemeester Joseph Chalmetlaan, 

Pierets-De Colvenaerplein, Franz Wittoucklaan en Oostkade (aankomst t.h.v. 

huisnummer 10) de wielerwedstrijd wordt gereden op zondag 14 april 2019 

tussen 15:00u en 18:00u; 

- Gelet op het politioneel advies van 20 februari 2019; 

- Gelet dat de start/aankomst-zone een tweetal uren vroeger voertuigvrij 
dient gemaakt; 

- Overwegende dat deze wielerwedstrijd een vrij grote volkstoeloop kent en de 
veiligheid van de deelnemers dient gewaarborgd; 

- Gelet op het gevaar van wildparkeren en deze een belemmering kunnen vormen 
voor de wielerwedstrijd en doorgang hulpdiensten; 

- Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdringen. 

BESLUIT: 

Artikel 1: - Een STILSTAAN EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd aan beide 

zijden van de rijweg (inclusief aangrenzende parkings): 

 in de Oostkade tussen Marktstraat en de R4, en op vijf parkeerplaatsen 

van de parking busplein t.h.v. de start/aankomst (omroepwagen) 

op zondag 14 april 2019 tussen 10:00u en 19:00u 



 in de straten van de omloop Oostkade (resterende deel), R4 (richting 

Tractaatweg tussen Oostkade en Tractaatweg), Leegstraat (oost tussen R4 

en Sint-Francisdijk), grondgebied Wachtebeke, Akker, Rijkswachtlaan, 

Burgemeester Joseph Chalmetlaan, Pierets-De Colvenaerplein, Franz 

Wittoucklaan en alle aangrenzende parkings 

op zondag 14 april 2019 tussen 12:00u en 19:00u; 

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

met onderbord: 

 “op zondag 14 april 2019 tussen 12:00u en 19:00u” (omloop) 

 “op zondag 14 april 2019 tussen 10:00u en 19:00u” (start/aankomstzone 

Oostkade). 

Het begin en einde van de reglementering wordt aangeduid door op- en 

neerwaardse pijl en met voldoende tussentijdse herhaling door dubbele pijl. 

Artikel 3: - Een ÉÉNRICHTINGSVERKEER wordt ingevoerd in de straten van de 

omloop Oostkade, R4 (richting Tractaatweg tussen Oostkade en Tractaatweg), 

Leegstraat (oost tussen R4 en Sint-Francisdijk), grondgebied Wachtebeke, 

Akker, Rijkswachtlaan, Burgemeester Joseph Chalmetlaan, Pierets-De 

Colvenaerplein en Franz Wittoucklaan. 

Artikel 4: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door verkeersborden 

F19 aan het begin van de reglementering en verkeersborden C1 aan het einde 

van de reglementering. Deze reglementering wordt herhaald aan ieder 

kruispunt. 

Artikel 5: - Er wordt GEEN VERKEER TEGEN DE RIJRICHTING VAN DE RENNERS 

toegelaten. Het plaatselijk verkeer dient steeds in de rijrichting van de 

wielerwedstrijd te worden gestuurd. Ook de diensten van BUSMAATSCHAPPIJ DE 

LIJN dienen de rijrichting van de omloop te volgen. 

Artikel 6: - Het verkeer komende van R4 (Gent) welke Zelzate-centrum wil 

nemen wordt omgeleid via de R4 richting Zelzate-centrum - brug. 

Het verkeer komende van de Burgemeester Joseph Chalmetlaan wordt omgeleid via 

het Pierets-De Colvenaerplein – Grote Markt – R4. 

Het verkeer komende van de R4 Zelzatebrug wordt omgeleid via de Westkade – 

Suikerkaai. 

Artikel 7: - Op de kruispunten zoals vermeld in het politioneel verslag 

worden SEINGEVERS geplaatst of wordt het verkeer geregeld door de POLITIE. 

Artikel 8: - Ter hoogte van de BOUWWERF OOSTKADE 23 worden voldoende 

beschermingsmaatregelen genomen om de renners op een veilige manier de 

versmalling te laten passeren. Ofwel maakt de aanvrager/organisator afspraken 

met de aannemer om de werfzone tijdig af de openbare weg te halen en de 

wegbreedte volledig beschikbaar te maken voor de wedstrijd. 

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

wettelijke verplichtingen en worden duidelijk en stabiel opgesteld. 

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;  
- aan de diensten van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen; 
- aan 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, 

 


