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Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van plaatsen van een mobiele kraan ter hoogte
van Beke 32: vaststelling
Bevoegd lid
Chris De Wispelaere, schepen
Regelgeving
Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130 bis
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 286
Koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het
wegverkeer
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Feiten en motivering
Het college is bevoegd om de tijdelijke politiereglementen op de gemeentewegen vast te stellen.
Nathalie De Baerdemaecker, namens Traffic Signs organiseert plaatsen van een mobiele kraan op
13 februari 2020 van 09.00 uur tot 16.30 uur en op 14 februari 2020 van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Er werd op 16 januari 2020 een aanvraag ingediend door Nathalie De Baerdemaecker, namens
Traffic Signs om tijdens deze organisatie verkeersmaatregelen te treffen.
De uitgewerkte verkeersregeling komt de verkeersveiligheid ten goede.
Dit werk werd geregistreerd met GIPOD-nummer 6938267
Besluit
Artikel 1
Het tijdelijk politiereglement van plaatsen van een mobiele kraan op 13 februari 2020 van 09.00
uur tot 16.30 uur en op 14 februari 2020 van 09.00 uur tot 11.00 uur. wordt vastgesteld als volgt:
1. Afsluiten van Beke tussen Trekweg en Lousberglaan

2. Omleiding komende via Oude Staatsbaan - N9 en omgekeerd
3. Parkeerverbod aan de kant van de pare huisnummers van nummer 24 tot 40.
Artikel 2
Het tijdelijk politiereglement wordt als volgt gesignaleerd
1. - Werfhekken + C3 aan beide zijden van de kraan
- Werfhekken + C3 + F45 + A31 + 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' op volgende
kruispunten: Beke/Trekweg, Beke/Lousberglaan en Beke/N9
- Bord 'Voetgangers oversteken' aan Beke 40 komende van Rapenburg
- Borden 'Voetgangers oversteken' en 'Fietsers hier afstappen' aan Beke 22 komende van
Lousberglaan
- Voorsignalisatie 'Beke onderbroken ter hoogte van trekweg op volgende Kruispunten:
N9/Legevoorde, N9/Renning, N9/Beke, Tuimelaar/Oude Staatsbaan
2. Borden F41 op volgende kruispunten: N9/Beke, N9/Oude Staatsbaan, Tuimelaar/Oude
Staatsbaan en Beke/Trekweg
3. Borden E3
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website en opgestuurd naar de aanvrager,
gouverneur, de griffie van de politierechtbank en van de rechtbank van eerste aanleg, de lokale
politie Deinze-Zulte-Lievegem, Hulpverleningszone Centrum (enkel bij wegomleggingen), De Lijn
(indien route), Bpost, IVM, Lievo, Unizo, LVZ en de inwoners en betrokken handelaars.
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