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Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Parkeerverbod Pizzabar
Dorp Zevergem
Het college

Feiten en context
Mevrouw Isaline Debacker, Vijverstraat 38, 9810 eke, vraagt een parkeerverbod op vier
parkeerplaatsen op Dorp Zevergem om vanaf 12 juni 2020 elke vrijdag van 16u30 uur tot 20
uur pizza te verkopen.
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Wet betreffende de politie over het wegverkeer, voornamelijk artikel 14
Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, voornamelijk artikel 60 tot en met artikel 78
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2OL7, i.h.b. artikel 285 en artikel 286
Omzendbrief nopens de wegsignalisatie
Bepalingen van hoofdstuk 10 van het Standaardbestek 250 versie 3.1 voor de
wegenbouw in Vlaanderen

Vorige beslissingen

.

Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de retributie op
inname openbaar domein

Motivering
Aangezien er voor dit evenement gebruik wordt gemaakt van het openbaar domein, is het
noodzakelijk de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen in het belang van de weggebruikers
en de deelnemers.

Besluit:

Aftikel

1.

Er zal door dienst Grondzaken een parkeren/stilstãan verbod (E3) geplaatst worden op de vier
gevraagde parkeerplaatsen op Dorp Zevergem.

Artikel 2.
Het parkeerverbod is geldig op vrijdag, van 16u30 tot 20 uur.
Deze data worden kenbaar gemaakt via een onderbord "uitgezonderd ambulante handel",

Aftikel 3.
Afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan
Lokaal bestuur De Pinte
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Aanvrager/inrichter
Wijkpolitiegemeentehuis
Dienst Grondzaken De Pinte
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get. Veerle Goethals
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