
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

U]TTREKSEL U]T
SCHEPENEN D. D.

GEMEENTEZELZATE

DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
08 AUGUSTUS 2OI9

Aanwezig: HH

VerontschuJ-diq

B
U

Ll

d

Meuleman, burgemeester-voorzitter
Asman, mevr. I. Dell-aert, schepenen
Verbuyst, algemeen directeur
L. Van Vrlaesberghe en S. De Vuyst, schepenen.

MOB - TIiIDELI.IK POLITIEREGLEMENT INZAIG HET ÌIAIKIKMLLEYBAI,- EN SOCCERTORNOOT
oP 17-18-19 AUGUSTUS 20L9

HET COLLEGE:

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

- Gelet op het Koninklijk Besl-uit d.d. 1 december I975, houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;

- Gel-et op het Ministerieel Besluit d.d. 11 oktober 7916 en wijzigingen,
waarbi j de minimumafmetingen en de bi j zondere plaatsingsvoorrô/aarden van de
verkeerstekens worden bepaald;

- Gelet. op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet;

- Gelet op artì-kels 5652, 285 - 289 van het. Decreet over het Lokaal- Bestuur;
- Gelet dat op 25 juli 2019 een aanvraag werd ontvangen van dhr. en mevr.

Maes Sylvester - lVauters Nancy, KnikkerstraaL 79, 9060 ZeLzate, namens
"Two Enjoy" (E. twoeni ovzel- zate Ggmail-. com , G. 0494 445 821) om een VOLLEYBAI-
EN SOCCERTORNOOI }ÍAIKIKI te organiseren in het park aan de Eurohal/zandbak
oP 17, 18 EN 19 AUGUSTUS 2019;

- overwegende dat het wild parkeren dient te worden vermeden ten behoeve van
de hulpdiensten en de veiligheid van de deel-nemers en aanwezigen dient
gewaarborgd;

- Overwegende dat enkel- stilstaan- en parkeerverbod wordt aangevraagd in de
verbindings\^/eg verlengde Franz Wittouckfaan tussen de Oost- en Westkade, d.us
doorgaand verkeer ook voor de bussen mogelijk blijftr €n bijgevolg in het
smal-le deel van de Oostkade tussen lranz Wittoucklaan en Markt.straat geen
drukker verkeer in beide rijrichtingen wordt verwacht;

- Overwegende dat niet wordt aangevraaqd om een waterslang aan te leggen dwars
over de Oostkade ongeveer ter hoogte van huisnummer 40 (locatie hydrant) om
het evenement van water te voorzien en bijgevotg geen maatregelen dienen
voorzien voor de bescherming van de slang noch de gevolgen van het
éénrichtingsverkeer in die straat;

- 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 gebruiksvrj-endefij kheid van het verkeer behartigt en
optimaal- verzekert;

- Overwegende dat dit evenement wordt georganiseerd op terreinen grenzend aan
de openbare in/eg en een vri j grote t,oeloop kent en de velligheid van de
deelnemers dient gewaarborgd;

- Overwegende dat ztch hierdoor maatregelen opdringen.
BESLUIT:

Artikel 1: - Een STILSTA.A¡{ EN PARKEERVERBOD zal- worden ingevoerd in de
verbindings\¡/eg (in het verlengde van de Franz Wittouckl-aan) tussen Westkade
en Oostkade vanaf 14 augustus 2079 om 08:00u tot en met 20 augustus 2019 om
20:00u.



Artikel 2: - Deze maatregel zaI kenbaar worden gemaakt door het verkeerbord
E3 met onderbord vermel-dende de periode, langs beide zijden van de rijweg.
Artikel 3: - De routes voor de bussen van \ZLAÀI{SE V]ERVOERSIIAATSCHAPPIdI DE
LIitN via de verbindings\^/eg tussen lVestkade en Oostkade (in het verlengde van
de Franz Vlittoucklaan) BLIiIFT BESCHIKBAAR tijdens deze periode.
Artikel 4; - Ten al-len ti¡de dient de doorqang voor de hulpdiensten op de
ri-jweg gevrijwaard te worden. De gebour^ren en wonj-ngen langsheen het. evenement
dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zi)n.
Artikel 5: - De wegafbakeninq en de verkeersborden moeten voldoen aan de
wettelij ke verplichtingen
Artikef 6; - Dit politiereglement zal- worden bekendgemaakt. op de wij ze

289 van het Decreet over het Lokaa]voorgeschreven door artikels 285
Bestuur.
Artikel 1 - Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakt

griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg;
gri-ffie van de politierechtbank;
lokale politie;
diensten van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen;
diensten van de Brandweerzone Centrum;
dienst communicatie;
aan de gemeentelijke technische dienst.

Dagtekening als boven.
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In opdracht:
De algemeen directeur,
(get.) GUY VERBUYST

De burgemeester-voorzitter,
(get.) BRENT MEULEMAN
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