GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VERGADERING VAN vrijdag, 28 juni 2019
Dienst 11 Secretarie
DC : 172.8

Aanwezig :

Graaf Leopold Lippens, Burgemeester;
Piet De Groote, Kris Demeyere, Jan Morbee, Anthony Wittesaele, Annie
Vandenbussche, Philippe Vlietinck, Kathleen van der Hooft, Schepenen;
Miet Gobert, Algemeen directeur

Afwezig :
Verontschuldigd :

Secretarie - Tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer – gemeentewegen/gewestwegen en Zeedijk
– verkeersmaatregelen ter gelegenheid van de
organisatie van het evenement folkloremarkt op elke
donderdag tijdens juli en augustus 2019
Het college,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968,
inzonderheid op de artikelen 2 en 3;
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen
en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de wekelijkse organisatie van een folkloremarkt in het centrum van Heist, elke donderdag van
de maanden juli en augustus 2019;
Overwegende dat voor de veiligheid van de deelnemers aan deze activiteiten en weggebruikers in het
algemeen bepaalde verkeersmaatregelen moeten genomen worden.
Gelet op de vraag van de hulpdiensten om tijdens de organisatie van deze folkloremarkt de
bereikbaarheid van de locatie en centrum Heist te verzekeren;

BESLUIT :
Artikel 1:
Elke donderdag tijdens de maanden juli en augustus 2019 worden ter gelegenheid van de wekelijkse
folkloremarkt volgende straten verboden voor verkeer aan iedere bestuurder, tussen 10 en 21 uur.
 Kursaalstraat tussen Nicolas Mengélaan en Marktstraat;
 Knokkestraat tussen Kursaalstraat en Brouwersstraat
 zuidelijke rijbaan van Heldenplein, tussen oostelijke en westelijke rijbaan
 Graaf d’Ursellaan vanaf de oostelijke rijbaan Heldenplein tot Serweytens de Merckxstraat
 Kardinaal Mercierstraat ter hoogte van het plein De Bolle
 Plein/parking op de hoek Kursaalstraat - Westkapellestraat
Deze straten en pleinen vormen de lokatie voor de organisatie van de wekelijkse folkloremarkt te Heist.
Signalisatie : verkeersborden C3 en verkeershekkens en/of jerseys.
Art.2.
Het parkeren is op bovenvermelde data tijdelijk verboden telkens vanaf 08.00 uur in de volgende straten
:
- Kursaalstraat tussen Nicolas Mengélaan en Marktstraat;
- Graaf d’ Ursellaan tussen Heldenplein en Serweytens de Merckxstraat;
- Heldenplein zuidzijde volledig;
- Knokkestraat tussen Brouwersstraat en Kursaalstraat;
- Kardinaal Mercierstraat, ter hoogte van De Bolle
- Plein/parking op de hoek Kursaalstraat – Westkapellestraat
- Elizabetlaan t.h.v. Kardinaal Mercierstraat
Signalisatie : E3 met onderbord “donderdag van 08.00 uur tot 21.00 uur”.
Art. 3.
Op bovenvermelde data is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in beide richtingen in volgende straten :
 O.-L.-Vrouwstraat
 Albatrosstraat gedeelte tussen O.-L.-Vrouwstraat en Graaf d’Ursellaan
 Vlamingstraat tussen Vuurtorenstraat en Kardinaal Mercierstraat
 Serweytens de Merckxstraat
 Stadhuisstraat tussen De Vriérestraat en Kursaalstraat
Signalisatie : C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, afdekken van de bestaande
signalisatie voor éénrichtingsverkeer.
Art. 4.
De rijrichting wordt gewijzigd in de volgende straten, in functie van de bereikbaarheid van het centrum
van Heist voor de hulpdiensten :
- Pannenstraat tussen Noordstraat en Kursaalstraat : plaatselijk verkeer enkel toegelaten in de richting
van de Kursaalstraat;
Signalisatie : afdekplaat op de bestaande signalisatieborden C5-C7 en D1 om de gewijzigde rijrichting
aan te geven
Art. 5:
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met
politiestraffen.

Art. 6:
Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:
-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;
-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;
-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;
-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen;
-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.µ
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Algemeen directeur
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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