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Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - camping Blijpoel
Het college
Feiten en context
De cultuurraad en cultuurdienst De Pinte doen een aanvraag voor de toelating voor de
organisatie van Camping Blijpoel ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
op 11 juli 2021. Dit evenement zal doorgaan op en rond het grasveld aan de Blijpoel in
Zevergem. Geschat aantal deelnemers is 100. Voor de organisatie van dit evenement wordt
eveneens toelating gevraagd voor gebruik van materiaal uit de uitleendienst en het
aanbrengen van publiciteit langs de openbare weg. De aanvraag voor een uitzondering op de
geluidsnorm werd voorgelegd in zitting van 25 juni 2021.
Hogere regelgeving







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 2017, i.h.b. artikel 285 en artikel 286
Omzendbrief nopens de wegsignalisatie

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2021 betreffende
de goedkeuring van het evenement

Adviezen
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:
Artikel 1.
De openbare weg Blijpoel wordt afgesloten voor alle verkeer op 11 juli 2021 van 7 uur tot 22
uur.
Artikel 2.
De maatregelen hiervoor zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door een
aangepaste verkeerssignalisatie nl. een nadar of hek dat voorzien is van 2 rood-witte
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horizontale balken en het verkeersbord C3 (verboden toegang ‘in beide richtingen’ voor iedere
bestuurder). Deze nadars zullen geplaatst worden volgens het bijhorende signalisatieplan.
Artikel 3.
De nodige signalisatie zal door de inrichters van het evenement stipt worden aangebracht en
verwijderd.
De dienst Openbare Infrastructuur zal ervoor zorgen dat de verkeersborden en nadars tijdig
ter plaatse zijn.
Artikel 4.
Afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan:
 Aanvrager/inrichter
 Politiezone Schelde-Leie, Hoofdcommissariaat De Pinte
 Wijkpolitie gemeentehuis
 Parket van de Procureur des Konings
 Dienst 101
 Brandweer Gent
 De Lijn Oost-Vlaanderen
 Dienst 100/112
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