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MOB - TIiIDELI'JK POLITIEREGLEMENT INZAKE TWEE VIIELER!{EDSTRI.'DEN TIJDENS I(ATTE-KERMIS
OP 02 EN 05 AUGUSTUS 2OL9

HET COLLEGE:

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördíneerd door
het Koninkfijk Besluit d.d. 16 maart 1968;

Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 1 december I915, houdende al-gemeen reglement
op de poJ-itie van het wegverkeer;
Gefet op het Ministerieel Besluit d.d. 11 oktober L916 en wijzigingen, waarbij
de minimumafmetingen en de bij zondere plaatsj-ngsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;
Gel-et op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op artikels 27152 en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet dat geJ-et dat via het gemeentebestuur van Assenede op 01 februari 2019
een aanvraag werd ontvangen voor het inrichten van wj-elerwedstrijden tijdens
Kattekermis;
Gefet dat tijdens Kattekermis TWEE WIELERWEDSTRI,JDEN worden georganiseerd door
dhr. ilüilfried Vereecke, Tunnellaan 85 te 9060 ZeLzate (T. 09 344 06 I7,
G. 0492 60 81 96) OP VRI,JDAG 02 AUGUSTUS 20Lg EN I"ÍAANDAG 05 AUGUSTUS 2019 telkens
tussen 18:00u en 2L:00u;
Gezien het een doorlopende plicht is van het gemeentebesLuur om via haar
waakzaamheid en manifeste wil eIk verantwoord initiatief te nemen dat de
veiligheid, vlotheid en gebruiksvriendelijkheid van het verkeer behartigt en
optimaal verzekert;
Overwegende dat de wielerwedstrijden worden gereden op volgend parcours:

o Starl t.h.v. woning Assenedesteenweg 132 op vrijdag en maandag;
. Assenedesteenweg richting Assenede;
o Grondqebied Assenede: Ze:-zatestraal, Mol-enbosstraat, Poelstraat, Poeldijk-

straat;
o Poefstraat;
o Denderdreve;
r Aankomst t.h.v. woning Assenedesteenweg L32 op vrijdag en maandag;
o Aankomst t.h.v. woning Denderdreve 146 op zaterdag;

Gelet dat het tijdelljk potitiereglement in 2016 werd geüpdatet aan het
politioneel advies 8U000961/2016 d.d. 25 februari 2016 en 8U001255/2016 d.d. 14
maart 2016;

GeIet dat geen veranderingen in organisatie of parcours werden vernomen in
vergelijking met voorgaande jaren;
Gel-et dat \^/egens de problemen met de kaaimuur aan de Vüestkade in Sas-van-Gent
Nederl-and in 2019 beperkende maatregelen gelden in de Poel(dijk)straat;
Overwegende dat deze wiel-erwedstrijden een grote volkstoeloop kennen en de
veiligheid van de deelnemers dient gewaarborgd;
Overwegende dat deze wijkkermis en wieferwedstrijden een grote vol-kstoeJ-oop
kennen en de veiligheid van de deelnemers dient gewaarborgd;

Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdringen.
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BESLUIT:

ArIiKel 1: _ Een STILSTAAI{ EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd aan bej-de zijden
05 augustus 2019 | tel-kensvan de rijweg op vrijdag 02 augustus 2019 en op maandag

vanaf 12:00u Lot 21:00u:
r Denderdreve tussen kruispunt Assenedesteenweg en
. Assenedesteenweg tussen krui-spunt Denderdreve en

Assenedesteenweg 150.

Artikel 2: - Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden door verkeersborden E3 met
onderbord vermeldende de periodes.
Het begin en einde van de reglementering wordt aangeduid door op- en neerwaardse
pijl en met voldoende tussentijdse herhaÌing door dubbele pijl.
Artikel 3: - Een EENRICHTINGSVERKEER wordt ingevoerd in de straten van de omloop:
Assenedesteenweg , grondgebied Assenede (ZeJ-zatestraat, lulolenbosstraat,
Poelstraat, Poeldíjkstraat), Poelstraat, Denderdreve en Assenedesteenweg.

Artikel 4: - Deze maatregeL zal kenbaar worden qemaakt door verkeersborden F19
deaan het begin van de reglementering en verkeersborden C1 aan het einde van

reglementering. Deze reglementering wordt herhaal-d aan ieder kruispunt.
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Artikel 5: - Er woTdt GEEN VERKEER TEGEN DE RI.]RICHTING VAN DE RENNERS
plaatselijk verkeer dient steeds in de rijrichting van de
te worden gestuurd.
van BUSI"ÍAÀTSCHAPPIiI DE LIJ¡.I dienen de rijrichting van de omloop

toegelaten. Het
wiel-erwedstri; d

Ook de díensten
te volgen.
Ook j-n de Poel(dijk)straat dient het lokale omleidingsverkeer, veroorzaakt door
de I(ÀAIWERKEN IN NEDERLAI{D, de rijrichting van de omloop te volgen en kan dus
enkel- van Assenede richting Zelzate rijden. Voor hun andere richting dienen ze de
officiële omfeiding via de brug Van Sas van Gent te volgen. Dit wordt extra
gesignaleerd bi-j middel van een extra verkeerbord C1 op het kruispunt Poel-straat
met de N474 Benel-uxlaan (bovenaan de helling van de spoorweg.

Artikel 6: - Voor het doorgaand verkeer wordt een T{EGOMLEIDING voorzien:
- voor het verkeer komende van de Zelzatebrug:

via de R4-west naar de E34-N49 richting Ertvel-de - Assenede;

- voor het verkeer komende van de Trieststraat (Assenede) :

via de Stoepestraat naar de E34-N49 richting ZeLzaLe;

- voor het verkeer komende uit de Molenbosstraat (Assenede) :

via de Zefzatestraat naar de Stoepstraat richting E34-N49 richting Zelzate of
Ertvel-de;

- voor het verkeer komende van Ertvel-de richting ZeIzaLe - u/ijk De Katte:
via de E34-N49 richting Zelzate;

het verkeer veroorzaakt door de kaaiwerken i-n Nederfand en komende van
Benel-uxl-aan: terug via de officiele omleiding via de brug van Sas van

de- voor
N474
Gent.

Artikef 1 Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door:
lzrrri enrrnl ÃacanaÄaci- aanr.ran 
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In de Assenedesteenweg wegafbakening over de halve breedte van de rijweg met
verkeerbord C3, onderbord "uj-t.gezonderd plaatselijk verkeer", werkende
nachtknipperJ-ichten en verkeerbord F41 richting E34-N49.
Aan beide zi)den van het kruispunt verkeersborden C31 met onderbord
"uitqezonderd plaatselijk verkeer".
kruispunt Assenedesteenweg - Ooievaarslaan:
In de Assenedesteenweg wegafbakening over de hal-ve breedte van de rijweg met
verkeerbord C3, onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en werkende
nachtknipperlichten.
krulspunt Denderdreve - Poelstraat:
In de Denclerdreve \^/egafbakening over de hal-ve breedte van de ri¡weg met
verkeersbord C3, onderbord "uitgezonderd plaatselilk verkeer", werkende
nachtknipperlichten en verkeersbord F45.



- kruispunt TriestsLraat - ZeLzatest.raat:
In de Zelzatestraat wegafbakening over de halve breedte van de rijweg met
verkeerbord C3, onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer", werkende
nachtknipperlichten en verkeerbord F41 richting E34-N49.
In de Trieststraat verkeersbord C31 met onderbord "uitgezonderd ptaatselijk
verkeer" en verkeerbord F41 richting E34-N49.

- Kruispunt ZelzaLestraat - Riemestraat:
In de Zelzatestraat wegafbakening over de halve breedte van de rì-jweg met
verkeerbord C3, onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer", werkende
nachtknipperlichten en verkeerbord F41 richting E34-N49.

- Kruispunt E34-N49 - Stoepestraat:
In de Stoepestraat het groot verkeersbord F39 met wegomleiding richting
ZeIzaLe.
Op de 834-N49 verkeersbord F41 richting ZeLzate.

- Kruispunt, Poelst.raat - N474 Benel-uxlaan:
In de N474 Bene.Iuxl-aan verkeersbord C1 en F41 richting Zelzatebrug.

Artikef B: - Op de kruispunten vermeld ín de politionele verslagen 8U000961 /2016
d.d. 25 februari 2016 en 8U001255/2076 d.d. 14 maarL 2016 worden seingevers
geplaatst of wordt het verkeer geregeld door de Politie.
Artikel 9: - Ten allen tilde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de ri;weg
gevrijwaard te worden. De geboub/en en woningen langsheen het evenement dienen
ogenblikkelijk bereikbaar te zi)n.
Artikel- 10 - De wegafbakening en de verkeersborden moeten vol-doen aan de
wettelij ke verplichtingen.
Artikel 11: - Dit politiereglement zal- worden bekendgemaakt op de wij ze
voorgeschreven door artikel-s 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal Bestuur
Artikel 12: * 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 Centrumi
- het Agentschap lVegen en Verkeer Oost-Vfaanderen - district Gent.
- de gemeentebesturen van Assenede en Evergem;
- de dienst communicatie;
- en aan de gemeentelij ke technische dienst.

Dagtekening a1s boven

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
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