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Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het vaccinatiecentrum Lievegem: 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
In het kader van de inrichting van een vaccinatiecentrum in Sportcentrum Den Boer zijn bepaalde
verkeersmaatregelen nodig om een goede werking van het centrum te verzekeren. In de periode
vanaf 16 februari 2021 tot en met 31 oktober 2021 worden volgende maatregelen genomen:
 Er wordt een kiss & ride zone ingericht in zowel de Sportlaan (aankomst/IN)) en de
Tennislaan (Vertrek/UIT).
 Aangezien er in de Sportlaan een voetgangerscorridor nodig is om rolstoelen toegang tot
het centrum te verlenen, wordt er in de Sportlaan éénrichtingsverkeer (Den Boer → Lt.
Dobbelaerestraat) ingericht.
 Ook in de Tennislaan wordt éénrichtingsverkeer (Azaleastraat →Den Boer) ingericht om
een vlotte organisatie van de Kiss & Ride UIT mogelijk te maken.
 Er wordt ook een parkeerverbod in de Sportlaan voorzien voor het personeel dat werkzaam
zal zijn in het vaccinatiecentrum alsook in de Tennislaan als wachtzone voor de Kiss &
Ride voertuigen die wachten tot de burger het vaccinatieproces doorlopen heeft.
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Besluit
Artikel 1
Het tijdelijk politiereglement van vaccinatiecentrum Lievegem op 16 februari 2021 wordt
vastgesteld als volgt:
1. Sportlaan (aankomst/IN)) en Tennislaan (Vertrek/UIT): strook met parkeerverbod /
kiss&ride
2. Sportlaan: strook met parkeer- en stationeerverbod uitgezonderd voor personeel van het
vaccinatiecentrum
3. Sportlaan: éénrichtingsverkeer (Den Boer → Lt. Dobbelaerestraat).
4. Tennislaan: éénrichtingsverkeer (Azaleastraat →Den Boer)
Artikel 2
Het tijdelijk politiereglement wordt als volgt gesignaleerd
1. Op volgende locaties worden de type borden E1 geplaatst: Sportlaan (40 meter vóór
ingang vaccinatiecentrum) + Tennislaan (rechtover Tennislaan 12-16 / dertig meter vóór
uitgang vaccinatiecentrum)
2. Op volgende locaties worden de type borden E3 geplaatst met onderbord 'uitgezonderd
personeel vaccinatiecentrum': Sportlaan (rechtover Sportlaan 1-5 / vijftig meter voorbij
ingang vaccinatiecentrum)
3. Bord C1 op het kruispunt Sportlaan - Luitenant Dobbelaerestraat en bord F19 op het
kruispunt Den Boer - Sportlaan
4. Bord C1 op het kruispunt Tennislaan - Den Boer en bord F19 op het kruispunt Azaleastraat
- Tennislaan
5. Op volgende kruispunten worden de type borden F41 geplaatst: Azaleastraat - Den Boer,
Azaleastraat - Luitenant Dobbelaerestraat, Tennislaan - Den Boer, Sportlaan - Luitenant
Dobbelaerestraat en Den Boer - Luitenant Dobbelaerestraat
6. Op volgende locaties worden de type borden F25 en F27 (voorwegwijzers) geplaatst:
Sportlaan, Tennislaan, Den Boer, Azaleastraat, Tulpenstraat, Luitenant
Dobbelaerestraat
Artikel 3
Het politiereglement brengt hinder met zich mee voor de inwoners. Ze worden één week voor de
aanvang van de werken per brief verwittigd.
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.
Het politiereglement brengt hinder met zich mee voor de inwoners. Ze worden één week voor de
aanvang van de werken per brief verwittigd.
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