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4. Tijdelijke politieverordening n.a.v. Bartholomeusfeesten te Nieuwmunster 
op 20, 21 en 22/08/2021

Motivering
Feiten en context
Het gemeentebestuur heeft een aanvraag ontvangen van Nieuwmunster “Dorp met uitzicht” 
tot het organiseren van de Bartholomeusfeesten van 20 tot en met 22/08/2021.
Juridische gronden
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Advies en motivering
De plaatstoestand bestaat uit gemeentewegen en er is de aanwezigheid van de bebouwde 
kom.
Besluit
Artikel 1
Naar aanleiding van de activiteiten van de Bartholomeusfeesten geldt een verkeers- en 
parkeerverbod:
 op het kerkplein te Nieuwmunster vanaf 19/08/2021 om 8.00u tot 22/08/2021 om 18.00u.
 in de Doelhofstraat vanaf de Lourdesgrot tot aan het kruispunt Doelhofstraat/ 

Weimanstraat te Nieuwmunster vanaf 21/08/2021 om 9.00u tot 22/08/2021 om 18.00u.



Artikel 2
Alle nodige verkeersborden voortvloeiende uit het voorgaande artikel, worden 
overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.
Artikel 3
De hulpdiensten moeten steeds vrije doorgang kunnen hebben.
Artikel 4
Overtredingen van onderhavig besluit worden bestraft met politiestraffen voor zover geen wet 
of hogere verordening andere straffen voorziet.
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