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Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het inrichten van een speelstraat in de straat
Beekstraat 9920 Lievegem
Bevoegd lid
Chris De Wispelaere, schepen
Caroline Fredrick, 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
Reglement betreffende de inrichting van speelstraten, goedgekeurd op de gemeenteraad van 27
maart 2019
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2019 over de goedkeuring
van de aanvraag tot het inrichten van een speelstraat in de Beekstraat 9920 Lievegem
Feiten en motivering
Het college is bevoegd om de tijdelijke politiereglementen op de gemeentewegen vast te stellen.
Het college keurde de aanvraag tot het inrichten van een speelstraat in de Beekstraat 9920
Lievegem goed.
De straat Beekstraat voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de inrichting
van een speelstraat: snelheidsbeperking van 50 km. per uur, overheersende woonfunctie, geen
doorgaand verkeer en geen openbaar vervoer.
De uitgewerkte verkeersregeling komt de verkeersveiligheid ten goede.
Op 27 mei 2019 bezorgde de politie Deinze-Zulte-Lievegem haar verkeerstechnisch advies rond
deze aanvraag: het inrichten van een speelstraat Beekstraat wordt door de politie positief

geadviseerd. Gezien het om een doodlopende straat gaat, worden geen problemen verwacht op
verkeerstechnisch gebied (zie bijlage).
Financiële impact
Dit besluit heeft geen budgettaire consequenties.
Besluit
Artikel 1
Het tijdelijk politiereglement van voor het inrichten van een speelstraat in de Bergkouter 9920
Lievegem wordt vastgesteld als volgt:
1. Op 6, 13, 20 en 27 juli 2019 wordt de straat Beekstraat ingericht als speelstraat tussen
10.00 uur en 20.00 uur
Artikel 2
Het tijdelijk politiereglement wordt als volgt gesignaliseerd
1. signalisatiehek aan de ingang van de speelstraat geplaatst met een verkeersbord C3, een
onderbord speelstraat en een onderbord met de vermelding van de uren.
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 (info@lievo.be) de inwoners en betrokken handelaars.
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