Ziïfenkerke
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE
zitting van 10 mei 2021
Aanwezig:
A. De Vlieghe, Burgemeester-Voorzitter
J. Demeyere, A. Dewulf, Schepenen
W. Cools, Voorzitter BCSD-Schepen
F. Goethals, Algemeen Directeur

HET SCHEPENCOLLEGE,
Dagorde: Tijdelijke politieverordening n.a.v. tocht met overnachting in de Vaartstraat
op 25 en 26/06/2021.
Motivering
Feiten en context

De heer Koenraad Van Eeghem heeft op 04/05/2021 een aanvraag ingediend tot het
organiseren van een tocht met overnachting in de Vaartstraat in de nacht van 25 juni tot 26

juni 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 1 1 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.

BESLUIT:
Artikel!:

Van vrijdag 25 juni 2021 vanaf 8.30 uur tot en met zaterdag 26 juni 2021 te 10.00 uur, is in
de Vaarstraat vanaf de Zielebrug tot aan de Schoeringebrug enkel plaatselijk verkeer in
beide richtingen toegelaten.
Artikel 2:
De verboden toegang wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord
"enkel plaatselijk verkeer".

Omleiding wordt voorzien via de Schoeringestraat.

Artikel 3:

De hulpdiensten moeten steeds vrije doorgang kunnen hebben.

Artikel 4:
De inbreuken op de schikkingen van onderhavige verordening zullen gestraft worden met
politiestraffen.
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