College van burgemeester en schepenen

Uittreksel uit de notulen van 28 juni 2019
Aanwezig

Vincent Van Peteghem, Burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck,
Schepenen
Lieve Van Lancker, Voorzitter BCSD
Veerle Goethals, Algemeen directeur

Verontschuldigd

/

Afwezig

/

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - afsluiten Sportwegel 156e
FOS De Havik
Het college
Feiten en context
Op 29 mei 2019 heeft 156e FOS De Havik, Sportwegel 7, 9840 De Pinte, een aanvraag
ingediend voor het afsluiten van de Sportwegel bij het vertrek op en de aankomst van hun
kamp. Het GIPOD-ID voor dit evenement is 5840233.
Hogere regelgeving





Art. 130 bis van de Nieuwe gemeentewet waaruit blijkt dat het college van
burgemeester en schepenen bevoegd is voor het opmaken van de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer
Wet betreffende de politie over het wegverkeer
Algemeen reglement op de politie op het wegverkeer
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, i.h.b. artikel 285 en artikel 286

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 Sportwegel zal verkeersvrij gemaakt worden op maandag 1 juli 2019 van 8
uur tot en met 10.30 uur en op vrijdag 12 juli 2019 tussen 16:00 en 19.00 uur en dit naar
aanleiding van het vertrek en aankomst van de leden van de 156e FOS De Havik met bussen
naar hun kamp. Enkel de bussen mogen de Sportwegel inrijden.
Artikel 2.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door een aangepaste
verkeerssignalisatie: verkeersbord C3 op nadar en onderbord "uitgezonderd plaatselijk
verkeer". De signalisatie zal geplaatst worden aan het begin van de Sportwegel (kruispunt
met de Borluutlaan).
Artikel 3.
De dienst Grondzaken van De Pinte zal ervoor zorgen dat de verkeersborden en nadars ter
plaatse zijn. De nodige signalisatie zal door de inrichters stipt worden aangebracht en
verwijderd.
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Artikel 4.
De inrichters brengen de andere gebruikers van de Sportwegel op de hoogte van deze
maatregel en de data waarop ze betrekking heeft.
Artikel 5.
De inbreuken op de schikkingen van deze verordening zullen vervolgd en gestraft worden
overeenkomstig artikel 29 van het KB van 16 maart 1968.
Artikel 6.
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
 Dienst 100/112
 De Lijn Oost-Vlaanderen
 Dienst Grondzaken De Pinte
 Dienst Vrije Tijd De Pinte
 Communicatieambtenaar

Namens het college van burgemeester en schepenen
get. Veerle Goethals
get. Vincent Van Peteghem
Algemeen directeur
Burgemeester
Voor gelijkvormig afschrift
De Pinte, 18/07/2019

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Vincent Van Peteghem
Burgemeester

Gemeente De Pinte

2/2

