Uittreksel uit de notulen van
College van Burgemeester en Schepenen van 30 april 2019

Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het evenement Kom op tegen Kanker
op 31 mei 2019 in de Groene Meersen- beslissing
Het college beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968
- koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
- ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald
- artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet
Aanleiding
- Zedelgem als middagstad voor de 1000 km van Kom op tegen Kanker.
Motivering
- met het oog op het voorkomen van ongevallen op het grondgebied van de gemeente, in het belang van de
weggebruikers, dienen bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen te worden, bestaande uit zekere beperkingen
van het wegverkeer
- de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente
- er zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het
oog op een vlot verloop van het normale verkeer
Dossierstukken
- Verwijzing naar de verschillende overlegmomenten met alle actoren.
- brief technische dienst
Besluit
Artikel 1. Parkeerverbod
Van 30 mei 2019 om 07u00 tot en met 31 mei 2019 om 19u00
-de Groenestraat vanaf de rotonde met de Stadionlaan tot aan de Brugsestraat aan de kant van de even
huisnummers
Dit verbod wordt aangeduid door de verkeersborden “E1” met onderbord “Van 30 mei 2019 om 07u00 tot en
met 31 mei 2019 om 19u00”.
Van 30 mei 2019 vanaf 20u00 tot en met 31 mei 2019 om 20u00
- de volledige parking Groene Meersen
- toegangsweg sportcentrum Groene Meersen langs beide zijden van de rijweg.
Dit verbod wordt aangeduid door de verkeersborden “E1” met onderbord “Van 30 mei 2019 vanaf 20u00 tot en
met 31 mei 2019 om 20u00”.
Op 31 mei 2019 van 06u30 tot en met 17u30
-de Stadionlaan
Dit verbod wordt aangeduid door de verkeersborden “E1” met onderbord “31 mei 2019 van 06u30 tot en met
17u30”.
Op 31 mei 2019 van 08u30 tot en met 16u00 zal het verboden zijn te parkeren in:
-de Jasmijnlaan.
Dit verbod wordt aangeduid door de verkeersborden “E1” met onderbord “31 mei 2019 van 08u30 tot en met
16u00”.
Op 31 mei 2019 van 11u30 tot en met 16u00 zal het verboden zijn te parkeren in:
- de Hyacintenlaan
- de Dahlialaan
- de Mimosalaan
- de Tulpenlaan
- de Lindestraat
- de Varenslaan
- de Azalealaan
Dit verbod wordt aangeduid door de verkeersborden “E1” met onderbord “31 mei 2019 van 11u30 tot en met
16u00”.
Op 31 mei 2019 van 12u00 tot en met 15u00 zal het verboden zijn te parkeren op de bovengrondse parking
langsheen de Fazantenlaan met uitzondering van de volgwagens
Dit verbod zal worden aangeduid door de borden “E1” met onderbord “31 mei 2019 van 12u00 tot en met 15u00
uitgezonderd volgwagens”
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Op 31 mei 2019 van 12u00 tot en met 15u00 zullen er 20 parkeerplaatsen worden voorbehouden voor motoren in
de ondergrondse garage van het WZC Klaverveld.
Dit zal worden aangeduid door de borden “E3” met onderbord “Van 31 mei 2019 van 12u00 tot en met 15u00
met uitzondering voor motoren”.
Op 31 mei van 08u00 tot en met 17u00 zal er langs de Groenestraat parkeermogelijkheden worden voorzien voor
uitsluitend bussen en mobilhomes van de organisatie van Kom op tegen Kanker
- Groenestraat 56 tot en met 64 parkeerstrook aan de overzijde
Het bestaande bord E9b zal worden afgedekt en het parkeerverbod wordt aangeduid door de verkeersborden
“E3” met onderbord “31 mei 2019 van 08u00 tot en met 17u00 met uitzondering van supportersbussen en
mobilhomes van de organisatie Kom op tegen Kanker”.
Artikel 2. – Verbod alle verkeer
Op 31 mei 2019 van 08u00 tot en met 16u00 zal alle verkeer verboden zijn in:
- de Stadionlaan
- de Jasmijnlaan
Dit verbod zal worden aangeduid met de borden “C3”.
Op 31 mei 2019 vanaf 11u30 tot en met 15u30 zal alle verkeer verboden zijn in:
- de Groenestraat tussen de Marsbiebuikstraat en de rotonde van de Stadionlaan
- de Hyacintenlaan
- de Dahlialaan
- de Mimosalaan
- de Tulpenlaan
- de Varenslaan
- de Azalealaan
Dit verbod zal worden aangeduid met de borden “C3”.
Artikel 3. – Snelheidsbeperking
Op 31 mei 2019 van 08u00 tot en met 18u00 geldt er een snelheidsbeperking van 50 km per uur op de
Torhoutsesteenweg tussen huisnummer 177 (einde bebouwde kom) tot aan huisnummer 119 in beide richtingen.
De snelheidsbeperking zal worden aangeduid door de borden C43 (met opschrift 50).
Artikel 4.- Éenrichtingsverkeer
Op 31 mei 2019 van 11u00 tot en met 16u00 geldt er éénrichtingsverkeer in:
-De Marsbiebuikstraat vanaf huisnummer 2 tot aan de Groenestraat met open rijrichting vanaf de Groenestraat.
Artikel 5. Omleiding
Het verkeer vanuit Zedelgem dorp zal worden omgeleid via de Lindestraat, Dr. Adriaensstraat en de
Brugsestraat.
Het verkeer komende van de Brugsestraat zal worden omgeleid via de Brugsestraat, Dr. Adriaensstraat, Jos.
Vereeckestraat en Groenestraat.

Artikel 6. – De technische dienst doet nazicht op het parcours voor mogelijke obstakels en laat deze tijdelijk
weghalen. Paaltjes ter hoogte van de wegversmallingen in de Koning Albertstraat in Veldegem.
Artikel 7. – Seingevers
Er worden seingevers voorzien die de opleiding via de provincie hebben gevolgd aan:
- rotonde Groenestraat – Stadionlaan: 1 seingever + politie
- rotonde Brugsestraat – Ruddervoordsestraat - Torhoutsesteenweg: 1 seingever + politie
- rotonde Heidelbergstraat – Torhoutsesteenweg Loppemsestraat: 1 seingever + politie
- rotonde Koning Albertstraat – Torhoutsesteenweg: 1 seingever + politie
- kruispunt Groenestraat met de Marsbiebuikstraat: 1 seingever
Artikel 8. - De organisatie staat in voor het plaatsen van de nodige signalisatie. Toezicht zal worden gehouden
door de politie. Onmiddellijk na de manifestatie dient de signalisatie door de organisatie te worden weggenomen
en wordt deze ter beschikking gehouden voor de technische dienst.
Artikel 9. – Er dient ten alle tijden een vrije doorgang van minimum 4 meter mogelijk zijn voor interventies van
de hulpdiensten langsheen de afgesloten delen.
Artikel 10. - De gemeente Zedelgem brengt de omwonenden op de hoogte van de gewijzigde verkeerssituatie. Er
moet steeds voldoende doorgang blijven voor de hulpdiensten.
Artikel 11. - De overtredingen op dit besluit worden gestraft met politiestraffen.
Sabine Vermeire
Algemeen directeur

Annick Vermeulen
Burgemeester
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VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
Annick Vermeulen
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