Uittreksel uit de notulen van
College van Burgemeester en Schepenen van 21 juni 2022

Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Loppem kermis van 23 augustus 2022
tot en met 30 augustus 2022 - beslissing
Het college beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet
- 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
Aanleiding
- aanvraag van het feestcomité Loppem om een kermisweekend te mogen organiseren in Loppem
- aanvraag van Unizo Loppem om een rommelmarkt te mogen organiseren tijdens Loppem kermis
- aanvraag van café St. Elooi om optredens te mogen verzorgen tijdens het kermisweekend, binnen de
kermiszone
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
- naar aanleiding van de bedoelde manifestatie 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
- op zaterdag en zondag van het kermisweekend wordt er geen bus bediening van De Lijn voorzien in het
centrum van Loppem
- door het afsluiten van het Dorpsplein kant gemeentehuis van is er geen mogelijkheid om de handelszaken op
deze locatie te bereiken met de wagen.
Dossierstukken
- aanvragen die digitaal werden overgemaakt via E2E
- brief technische dienst
Besluit
Artikel 1.- Parkeerverbod:
1.1 - Van dinsdag 23 augustus 2022 om 16u00 tot en met dinsdag 30 augustus 2022 om 12u00 zal het verboden
zijn te parkeren:
- op het dorpsplein en aanpalend straatdeel, gelegen Dorp
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Dit verbod wordt aangeduid door het verkeersbord “E1” met onderbord “van 23 augustus 2022 om 16u00 tot en
met dinsdag 30 augustus 2022 om 12u00”
1.2 - Van woensdag 24 augustus 2022 om 08u00 tot en met dinsdag 30 augustus 2022 om 23u30 zal het
verboden zijn te parkeren:
- op het pleintje voor het oud gemeentehuis, gelegen Dorp
Dit verbod wordt aangeduid door het verkeersbord “E1” met onderbord “van 24 augustus 2022 om 08u00 tot en
met dinsdag 30 augustus 2022 om 23u30”
1.3 - Op zaterdag 27 augustus 2022 van 12u00 tot zondag 28 augustus 2022 om 22u00 zal het verboden zijn te
parkeren:
- in de Stationsstraat
- in de Guido Gezellelaan
- in de Rijselsestraat vanaf het kruispunt met de Stationsstraat-Steenbrugsestraat tot aan het kruispunt met de
Molendreef
Dit verbod wordt aangeduid door het verkeersbord “E1” met onderbord “27 augustus 2022 van 12u00 tot zondag
28 augustus 2022 om 22u00”
1.4 - Op zondag 28 augustus 2022 van 05u00 tot 22u00 zal het verboden zijn te parkeren:
- in de Steenbrugsestraat vanaf het kruispunt met de Stationsstraat-Rijselsestraat tot voorbij het kruispunt met de
A. Van Caloenstraat
- in de Kattestraat
- in de Maricolenstraat
- in de Kerkstraat
- in de Kapellestraat
- in de St. Martinusstraat
- in de Warandestraat
- in de Schaakstraat
- in de Albert van Caloenstraat
- in de L. Van Ockerhoutstraat
- in de Ieperweg (muv parkeervakken)
- in de Beukenweg
- in Hazelare
Dit verbod wordt aangeduid door het verkeersbord “E1” met onderbord “28 augustus 2022 van 05u00 tot 22u00”
1.5- Op zaterdag 27 augustus 2022 van 12u00 tot en met 16u00 zal het verboden zijn om te parkeren :
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- in de Beukenweg
- in Hazelare
- in de Bolsterlaan
- in de Vanhammelaan
- in de Den Houtschen
- In de Buskinslaan
- in de Camiel Barbierlaan tussen de Henri Blommelaan en de Bakkershoflaan
- in de Henri Blommelaan tussen de Camiel Barbierlaan en de Parklaan
- in de Parklaan tussen de Henri Blommelaan en de Bakkershoflaan
- in de Andrieshoek
- in de Bakkershoflaan tussen de Parklaan en de Andrieshoek
Dit verbod wordt aangeduid door het verkeersbord “E1” met onderbord “27 augustus 2022 van 12u00 tot en met
16u00”

Artikel 2.- Verbod voor alle verkeer:
2.1 - Van dinsdag 23 augustus 2022 om 18u00 tot dinsdag 30 augustus 2022 om 12u00 zal alle verkeer verboden
zijn:
- op het dorpsplein en aanpalend straatdeel, gelegen Dorp
Dit verbod wordt aangeduid door het verkeersbord “C3”
2.2 - Van woensdag 24 augustus 2022 om 08u00 tot en met dinsdag 30 augustus 2022 om 23u30 zal alle verkeer
verboden zijn:
- op het pleintje voor het oud gemeentehuis, gelegen Dorp
Dit verbod wordt aangeduid door het verkeersbord “C3”
2.3- Op zaterdag 27 augustus 2022 van 13u00 tot en met 16u30 zal alle verkeer verboden zijn :
- in de Beukenweg
- in Hazelare
- in de Bolsterlaan
- in de Vanhammelaan
- in de Den Houtschen
- in de Buskinslaan
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- in de Camiel Barbierlaan tussen de Henri Blommelaan en de Bakkershoflaan
- in de Henri Blommelaan tussen de Camiel Barbierlaan en de Parklaan
- in de Parklaan tussen de Henri Blommelaan en de Bakkershoflaan
- in de Andrieshoek
- in de Bakkershoflaan tussen de Parklaan en de Andrieshoek
Dit verbod wordt aangeduid door het verkeersbord “C3”
2.4 - Op zaterdag 27 augustus 2022 van 12u30 tot en met zondag 28 augustus 2022 om 22u00 zal alle verkeer
verboden zijn :
- in de Stationsstraat
Dit verbod wordt aangeduid door het verkeersbord “C3”
2.5 - Op zondag 28 augustus 2022 van 05u00 tot 22u00 zal alle verkeer verboden zijn:
- in de Kattestraat (Deze zal ter hoogte van de spoorweg worden afgesloten door een pitagone met de nodige
markeringen en knipperlichten).
- in de Steenbrugsestraat vanaf het kruispunt met de Stationsstraat-Rijselsestraat tot voorbij het kruispunt met de
Albert van Caloenstraat
- in de Maricolenstraat
- in de Kerkstraat
- in de Kapellestraat
- in de St. Martinusstraat
- in de Warandestraat
- in de Schaakstraat
- in de Rijselsestraat vanaf het kruispunt met de Stationsstraat-Steenbrugsestraat tot aan het kruispunt met de
Molendreef
- in de Beukenweg
Dit verbod wordt aangeduid door het verkeersbord “C3”
2.6 - Op zondag 28 augustus 2022 van 05u00 tot 22u00 zal alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer,
verboden zijn:
- in de Ieperweg, het éénrichtingsverkeer ter hoogte van het kruispunt met de Maricolenstraat zal worden
opgeheven.
Artikel 3.- Hulpdiensten
De afgesloten wegen moeten te allen tijde toegankelijk blijven voor de hulpdiensten. Er mag slechts de helft van
de rijbaan en de kruispunten ingenomen worden, de andere helft blijft vrij. Er is te allen tijde een minimale
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doorgang van 4 meter beschikbaar. De overweg op het kruispunt Kattestraat – Autobaan zal aan de kant van de
Autobaan worden afgesloten met pitagones voorzien van de nodige signalisatie.
Artikel 4.- Wegomleggingen:
Op zaterdag 27 augustus 2022
- het verkeer komende vanuit de richting Oostkamp wordt omgeleid via de Rijselsestraat en de Guido
Gezellelaan
- het verkeer komende vanuit de richting Ruddervoorde naar Zedelgem via de Rijselsestraat wordt omgeleid via
de Guido Gezellelaan
- het verkeer komende vanuit de richting Heidelbergstraat wordt omgeleid via de Guido Gezellelaan
Op zondag 28 augustus 2022
- het verkeer komende vanuit de richting Oostkamp via de Oostkampse baan en Steenbrugge via de
Steenbrugsestraat wordt omgeleid via de (grondgebied Brugge) Heidelbergstraat, Rijselstraat, Jagersstraat,
Koning Albert I-laan, Autobaan
- het verkeer komende vanuit de richting Ruddervoorde via de Rijselsestraat wordt omgeleid via de Guido
Gezellelaan
- het verkeer komende vanuit de richting Heidelbergstraat wordt omgeleid via de Guido Gezellelaan voor het
verkeer richting Ruddervoorde en via de Autobaan, Koning Albert I Laan, Jagerstraat en Rijselstraat voor het
verkeer richting Steenbrugge en Oostkamp
Artikel 5.- 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 van de technische dienst. De organisatie brengt de omwonenden tijdig
op de hoogte van de gewijzigde verkeerssituatie aan de hand van een bewonersbrief.
Artikel 6.- Er wordt een minimale doorgang voorzien van 4 meter voor de hulpdiensten zowel in breedte als in
hoogte.
Artikel 7.- Overtredingen van dit reglement zullen worden bestraft met politiestraffen.

Sabine Vermeire
Algemeen directeur
Sabine Vermeire
Algemeen directeur
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Burgemeester
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