uittreksel uit het register
van het college van burgemeester en schepenen
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College van burgemeester en schepenen
dinsdag 23 april 2019

Vrije Tijd

-

evenementen

- tijdelijk politiereglement

n.a.v. de Avondmarkt op

I

mei 2019.

Aanwezig
Luc Vandèvelde, Christophe De Waele, Bob D'Haeseleer, Marc Windey, Ann Van den Driessche, lsaura Calsyn, Danny
Smessaert, Meike Van Grembergen

BEVOEGDHEID

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 56 van het decreet
lokaal bestuur.

JURIDISCH KADER
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16
maart 1968;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
De ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
MOTIVERING

Op 1 mei gaat de avondmarkt door op en rond de markt.
Er dienen hiervoor maatregelen genomen om het parkeren in de betrokken straten in goede banen
te leiden.

ADVIES
Advies van de politie van 8 april20l9.
Advies van het Agentschap Wegen en Verkeer van 10 april 2019.
BESLISSING
Artikel 1. Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
Markt,'van huisnummer 2 tot en met huisnummer 72

'
;
.

marktplein
Kerkplein, van huisnummer 1 tot en met huisnummer 6
Boelare, tussen Markt en de August Van Ackerstraat.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het
type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de reglementaire
onderborden waarop de tijdsvork is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 01 mei 2019 vanaf 14.00 uur tot 22.30 uur.
Artikel2. Omleidinq
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle
motorvoertu igen'u itgezonderd fietsers' :
Markt, van huisnummer 2 tot en met de Lijnendraaiersstraat
Marktplein
Kerkplein, van huisnummer 1 tot en met huisnummer 6
Boelare, tussen Markt en de August Van Ackerstraat.
2.2. Deze maatregelwordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden
van het type C3 + M2 en C31.
2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd vanaf het kruispunt MarkVBoelare - Molenstraat - Heilig
Grafstraat - Zandvleuge - kruispunt Zandvleuge/Blommekens en omgekeerd.

'
'
'
'
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2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het
type F41.
2.5. Deze maatregelen zijn van toepassing op woensdag 01 mei 2019 vanaf 14.00 uur tot 22.30 uur.
Artikel 3. Openbare.orde
3.1 . De opstelling van de marktkramen in de Boelare gebeurt met de rug van de kramen naar de
centrale as en op een zodanige wijze dat deze as vrij blijft.
3.2. De opstelling van de marktkramen gebeurt op zodanige wijze dat er steeds een doorgang van
minimum VIER meter gevrijwaard blijft in volgende straten en pleinen of gedeeltes eryan:
marktplein
ceremonieplein
Markt, tussen de Lijnendraaierstraat en Kerkplein
Kerkplein, van huisnummer 1 tot en met huisnummer 6
Boelare, tussen Markt en de August Van Ackerstraat.

'
.
.
'
'

3.3. Alle voertuigen van de deelnemers, met uitzondering van de winkelwagens, dienen tussen
16.00 uur en 22.00 uur verwijderd te zijn van de marktplaatsen,

3.4. Er worden geen verplaatsingen van (winkel)wagens toegestaan in de marktzone tussen 16.00
uur en 22.00 uur.

3.5. De marktactiviteiten moeten ten laatste om 22.00 uur beëindigd zijn. Het openstellen van de
marktzone is voorzien om 22.30 uur.
Namens het college,
Luc Vandevelde
burgem eester-voorzitter

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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