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Aanwezig: HH. B. Meuleman, burgemeester-voorzitter 

G. Asman, mevr. I. Dellaert, schepenen 
G. Verbuyst, algemeen directeur 

Verontschuldigd: L. Van Waesberghe, S. De Vuyst, schepenen 
-------------------------------------------------------------------------------- 
KONINKLIJKE HANDBOOGMAATSCHAPPIJ ZELZATE SINT SEBASTIAAN _ ORGANISATIE VAN 
PYRAMIDESCHIETING D.D. 17 AUGUSTUS 2019 – TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT 

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 op de aanvraag van 24 april 2019 van de heer Leon Van Achte, voorzitter 

van de Koninklijke Handboogmaatschappij Zelzate Sint Sebastiaan, Suikerkaai 53 
te 9060 Zelzate, tot organisatie van een pyramideschieting op de wip in het park 
‘Opgevuld kanaal’ op zaterdag 17 augustus 2019 van 14.30 uur tot 18.30 uur; 

- Gezien het een doorlopende plicht van het gemeentebestuur is 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 dan ook maatregelen opdringen. 
BESLUIT: 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de Koninklijke 
Handboogmaatschappij Zelzate Sint Sebastiaan, Suikerkaai 53 te 9060 Zelzate 
toelating tot organisatie van een pyramideschieting op de wip in het park 
‘Opgevuld kanaal’ op zaterdag 17 augustus 2019 van 14.30 uur tot 18.30 uur. 

Artikel 2: - De organisator dient veiligheidslinten te hangen en borden ‘opgelet 
vallende pijlen’ te plaatsen rond de schuttersstand in het park ‘Opgevuld 
kanaal’, evenwijdig met Charles Andriesstraat. 

Artikel 3: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze 
voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het decreet over het lokaal bestuur. 

Artikel 4: - 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 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, 


