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Meul-eman, burgemeesLer-voorzitter
Asman, mevr. I . Dell_aert, schepenen
Verbuyst, algemeen directeur
L. Van lVaesberghe en S. De Vuyst, schepenen

MOB - TI,JDELIiTK POLITIEREGLEMENT INZAI(E WITTOUCK-KERMTS OP 23-24-
25 AUGUSTUS 2019

HET COLLEGE:

- Gefet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd
door het KoninkJ-ijk Besluit d.d. 16 maarL 1968;

- Gel-et op het Koninklijk Besluit d.d. 1 december I915, houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;

- Gelet op het Ministerieef Besluit d.d. 11 oktober 7916 en wijzigingen,
waarbi j de minimumafmetingen en de bi j zondere plaatsingsvoor\^/aarden van de
verkeerstekens worden bepaald;

- Gelet op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet;

- Gelet op artikels 5652, 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal- Bestuur;
- Gel-et dat op 04 juni 2019 een aanvraag werd ontvangen van de heer Guy

Bouverne, G. 0496 394 '751 , E. guy.bouvernelGtel_enet.be , namens
f eestcomi- teit wittouck, om wrrroucK-KERMrs te organiseren op vRr,lDAc
23 AUGUSTUS 2019, ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019 EN ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019;

- Gezien het een doorlopende pJ-icht 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 verzekerti

- overwegende dat gedurende de wijkkermis de openbaïe weg en d.e omgevende
parking zal worden ingenomen in de Cesenaticolaan;

- Overwegende dat de tenten en dergeJ-ijke zul-len worden opgebouwd vanaf
woensdag 23 augustus 2071;

- Overwegende dat deze wijkkermis een vrij grote vol-kstoeloop kent en de
veiligheid van de deel-nemers dient gewaarborgd.

- Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdringen.
BESLUIT:

Artikel 1: - Een STILSTA.ATID- EN PARKEERVERBOD zaf worden ingevoerd vanaf
woensdag 21 augustus 2019 om 12:00u tot dinsdag 27 augustus 2OI9 om 09:00u
in:
o de Cesenaticol-aan tussen verbroederingslaan en verbindingsweg naar d.e

Sierrelaan;
o de verbroederingsJ-aan tussen Boerenstraat en Delfzijllaan.
Artikel 2: - Deze maatregel zal kenbaar worden qemaakt door het verkeersbord
E3 met onderbord vermeldende de periode.
Artikel 3: - Een DOORRI.IVERBOD wordt ingevoerd vanaf woensdag
27 augustus 2019 om 12:00u tot dinsdag 21 augustus 2019 om 09:00u in:
o de Cesenati-colaan tussen Verbroederingslaan en verbindingsi^/eg Sierrel-aani
o de Verbroederingslaan tussen Boerenstraat en Del-fzijllaan (gedeeJ-te tussen

vluchtheuvel- en garage Fluvius-Infrax) .



Artikel 4: - Deze maatre gel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van een
wegafbakening voorzien van verkeersbord C3 en signal-isatielampen ter hoogte
van voormelde locaties. Aan de kruispunten worden verkeersborden C31
geplaatst.
Artikel 5: - In de Verbroederingslaan tussen de Boerenstraat en Delfzijll-aan
wordt in de r1¡weg rechts van de vluchtheuvel expliciet ÉÉNnrcgrINcsvERKEER
ingevoerd (toegestane ri¡richting van Boerenstraat naar Delfzijllaan) .

Artikel 6; - Deze maatregel- wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van het
verkeersbord F19
Delf zi j.l-laan.

Artikel'7: - Een plaatseJ-ijke WEGOMLEGGING wordt voorzien
o voor het verkeer in de Verbroederinglaan komende van de omgeving Heidel-aan:

verder via de Sierrelaan en de Burgemeester Camille Leynlaan;
o voor het verkeer in de Delfzijllaan komende van de omgeving Suikerkaai:

verder via de Verbroederingslaan en de Sierrelaan.
Het verkeer in de Verbroederingsfaan komende van de omgeving Burgemeester
Joseph Chalmetlaan kan zijn weg verder vervolgen rechts naast de
vluchtheuvel.
Artikel B: - Deze maatre qel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van
verkeersborden F41.

t.h.v. de Boerenstraat en het verkeersbord C1 t.h.v. de

Artikel 9: - Ten all-en tijde díent de doorgang voor de hulpdj-ensten op de
rijweg gevrijwaard te worden. De gebouwen 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 zaf worden bekendgemaakt

289 van het Decreet over
op de wij ze
het Lokaal-voorgeschreven door artj-kels 2BS -

Bestuur.
Artikel 12: - Afschrift van huidig polit.iereglement zal worden overgemaakt
ddrl .
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Dagtekening als boven

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg;
griffie van de politierechtbank;
Ìokale politie;
diensten van de Brandweerzone Centrum;
dienst communicatie;
aan de gemeentefijke technische dienst.

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

De burgemeester-voorzitter,
(get.) NT MEULEMAN
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