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Tijdelijk politiereglement parking Kwadebossen (Bellebargie) en dreef naar
Lembeeksebossen voorbij de Bevende Hazelaar: bekrachtiging besluit burgemeester van 26
maart 2020
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
Het besluit van de burgemeester van 26 maart 2020 over het tijdelijk politiereglement parking
Kwadebossen (Bellebargie) en dreef naar Lembeeksebossen voorbij de Bevende Hazelaar:
vaststelling
Feiten en motivering
Het college is bevoegd om de tijdelijke politiereglementen op de gemeentewegen vast te stellen.
Niettegenstaande de duidelijke richtlijnen ter bestrijding van het Corona-virus komt een deel van
de bevolking met de wagen tot aan de Kwadebossen om daar te wandelen. Om deze toeloop en
concentratie van mensen te vermijden wordt er parkeerverbod ingevoerd op de parking van de
Kwadebossen in de Bellebargie en in de dreef naar de Lembeekse bossen voorbij de Bevende
Hazelaar. Dit laat de politie toe om verbaliserend op te treden.
De uitgewerkte verkeersregeling komt de verkeersveiligheid ten goede.

Omdat het niet duidelijk is tot wanneer deze maatregel nodig is, werd momenteel 30 april 2020
bepaald als einddatum van dit parkeerverbod. Indien mogelijk wordt dit parkeerverbod vroeger
opgeheven of, indien nodig, wordt het tijdelijk politiereglement verlengd.
Omwille van de hoogdringendheid werd hiervoor op 26 maart 2020 reeds een besluit genomen
door de burgemeester.
Besluit
Artikel 1
Het tijdelijk politiereglement op de parking van de Kwadebossen in de Bellebargie en in de dreef
naar de Lembeekse bossen voorbij de Bevende Hazelaar van 26 maart 2020 tot en met 30 april
2020 zoals vastgesteld door de burgemeester op 26 maart 2020 wordt bekrachtigd:
1. Afsluiten van de parking aan de ingang van Kwadebossen
2. Parkeerverbod van 50 meter in beide richtingen aan de ingang van kwadebossen langs
beide zijden van de straat
3. Afsluiten van de dreef richting de Lembeekse bossen van aan de hoek
Wittemoer/Meistraatje
4. Parkeerverbod in Wittemoer en Meistraatje van 150 meter vertrekkend van aan het
kruispunt Meistraat/Wittemoer
Artikel 2
Het tijdelijk politiereglement wordt als volgt gesignaleerd
1. Nadars + C3 aan de ingang van Kwadebossen
2. Borden E3
3. Nadar + C3
4. 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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