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Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Oktoberkermis Zevergem
2020
Het college

Feiten en context
Op t7 september 2O2O heeft de heer Lentacker Bob, Polderbos 20,9840 De Pinte, een
aanvraag ingediend voor het organiseren van de oktoberkermis te Zevergem.

Hogere regelgeving

¡
.
.
.
.
.
¡

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
KB van 16 maart 1968
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingen
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2OI4, inzonderheid artikel 5
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens, inzonderheid artikel 4
Omzendbrief MOB/20O9/01 van 3 april 2009
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Adviezen
a

De politie geeft gunstig advies op'het signalisatieplan

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:
AÉikel 1.
Er zal een stilstaan- en parkeerverbod gelden op de parking langs en achter de kerk in
Zevergem, op het plein voor café Boldershof en op de parkeerplaatsen langsheen Dorp
(tegenover de kerk) van dinsdag 29 september 2O2O tot en met dinsdag 13 oktober 2020.

Artikel 2.

De openbare weg Dorp (tot rotonde Veldstraat) en Blijpoel te Zevergem zullen verkeersvrij
gemaakt worden op zaterdag 3 oktober, zondag 4 oktober, maandag 5 oktober, zaterdag 10
oktober, zondag 11 oktober en maandag 12 oktober 2O2O (15.30 uur - 22.30 uur).
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De openbare weg zal afgesloten worden door middel van nadars met verkeersborden C3.
Deze signalisatie zal geplaatst worden ter hoogte van café Boldershof en ter hoogte van de
petanqueterreinen naast de kerk.

AÉikel 3.
De dienst Grondzaken van De Pinte zal ervoor zorgen dat de verkeersborden en nadars ter
plaatse zijn. De verkeersborden E3 (=stilstaan en parkeren verboden) zullen minstens 24 uur
op voorhand geplaatst te worden door de dienst Grondzaken. De inrichters zullen de
signalisatie op de afgesproken uren plaatsen en verwijderen,

A¡tikel 4.
Er wordt een omleiding voorzien via de Molenstraat

Artikel 5.
Afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan:
. Aanvrager/inrichter
r Politiezone Schelde-Leie, Hoofdcommissariaat De Pinte
o Wijkpolitiegemeentehuis
¡ Parket van de Procureur des Konings
. Dienst 101
. Brandweer Gent
¡ Dienst LOO/L1,2
. De Lijn Oost-Vlaanderen
. Dienst Grondzaken De Pinte
. Dienst Vrije Tijd De Pinte
. Communicatieambtenaar
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