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Zitting van 4 maart 2019

Aanwezig:

Tony Vermeire, Burgemeester - voorzitter
Kim Martens, Freddy Haegeman, Caroline Fredrick, Chris De Wispelaere,
Gerrit Van Brabandt, Guy De Neve, Hilde De Graeve, Schepenen
Eddy De Mits, Algemeen directeur

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de vette veemarkt
Bevoegd lid
Chris De Wispelaere, schepen
Hilde De Graeve, 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.
Het gemeentelijk feestcomité centrum Zomergem organiseert een vette veemarkt op 31 maart
2019 van 5.00u tot en met 24.00u.
Er werd op 16 januari 2019 een aanvraag ingediend door De Smet Johan , om tijdens dit
evenement verkeersmaatregelen te treffen.
De uitgewerkte verkeersregeling komt de verkeersveiligheid ten goede.
De politie gaf een positief advies op 25 februari 2019.
Besluit
Artikel 1
Het tijdelijk politiereglement voor het evenement ter hoogte van Markt en Maarten Steyaertplein op
31 maart 2019 wordt vastgesteld als volgt:
Het centrum van Zomergem wordt afgesloten voor alle verkeer van 9.00u tot 18.00u
1. In de Zomerlaan ter hoogte van het gemeentehuis. De Zomerlaan wordt doodlopend vanaf
de Adolf Lievensstraat
2. Ter hoogte van de pomp Maarten Steyaertplein. Plaatselijk verkeer van Dekenijstraat naar
Alfons Sifferstraat en omgekeerd blijft mogelijk met ook aandacht voor het vrijhouden van
de ingang van de garageboxen in de Dekenijstraat nr.3.

3. Ter hoogte van kruispunt Markt - Dreef. De Dreef wordt doodlopend vanaf de Kruisdreef.
4. Ter hoogte van kruispunt Luitenant Dobbelaerestraat - Hofbouwstraat.
5. Ter hoogte van kruispunt Markt - Kleitstraat. De Kleitstraat wordt doodlopend vanaf het
kruispunt met de K. L .Ledeganckstraat.
Er is parkeerverbod van 5.00 u tot 18.00 u in volgende straten:
1. op het Marktplein en op het Maarten Steyaertplein.
2. op de Markt op alle parkeerplaatsen rond de kerk.
3. in de Luitenant Dobbelaerestraat tussen Markt en Hofbouwstraat.
4. op de parking in de Kleitstraat t.h.v. huisnrs 21-23-25 ( parking aan linkerzijde komende
van het centrum). Deze parking wordt voorbehouden voor de veewagens van de
deelnemers.
5. in de Dekenijstraat vanaf het Maarten Steyaertplein tot aan de Blauwersstraat. Deze
parking wordt voorbehouden voor de veewagens van de deelnemers.
6. op een deel van de parking van Den Boer voor de veewagens van de deelnemers.
7. Tegenstrijdige borden worden afgedekt.
Er is parkeerverbod van 9.00u tot 18.00u in volgende straten:
1. Guido Gezellestraat langs 1 kant van de rijweg
2. Hendrik Claeysstraat langs 1 kant van de rijweg
3. Zandstraat van Dekenijstraat tot Weldadigheisstraat langs 1 kant van de rijweg
4. Kapellestraat volledig parkeerverbod
Artikel 2
Het tijdelijk politiereglement wordt als volgt gesignaliseerd :
1. C3
2. onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'
3. F41 omleiding
4. A51 onderbord 'evenement'
5. F45 doodlopend
6. C35
7. F39
8. C25
9. C43
10. E1
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website en opgestuurd naar de gouverneur,
de griffie van de politierechtbank en van de rechtbank van eerste aanleg, de lokale politie DeinzeZulte-Lievegem, Hulpverleningszone Centrum, De Lijn, Bpost, IVM en betrokken handelaars.
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