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Voorwerp

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v.
Allerheiligen op vrijdag 30 oktober 2020 tot maandag 2
november 2020

Bevoegdheid en juridische grond
Wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van
16 maart 1968, inzonderheid artikel 12.
Het algemeen reglement van de politie van het wegverkeer vastgesteld bij Koninklijk
Besluit van 1 december 1975.
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Wet van 12 januari 2006 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet (gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 31 januari 2007 en rechtgezet in een erratum in het Belgisch
Staatsblad van 2 februari 2007).
Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 119, artikel 130 bis en artikel 135 § 2.
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Feiten, context en argumentatie
Naar aanleiding van Allerheiligen 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.
Verwijzingen
Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 september 2020 met
als onderwerp 'Standplaats bloemenverkoop ter gelegenheid van Allerheiligen 2020'.
Besluit
Artikel 1
Van vrijdag 30 oktober 2020 om 8u tot en met maandag 2 november 2020 om 18u is het
verboden de Kasteelstraat in te rijden vanaf het kruispunt Nieuwenhuyse naar de
Kattestraat toe.
Er is eenrichtingsverkeer van de Kattestraat naar Nieuwenhuyse, uitzondering wordt
gemaakt voor fietsers en de lijnbus.
Deze maatregelen worden aangeduid met verkeersborden C1 en F19 met passende
onderborden.
Artikel 2
Van vrijdag 30 oktober 2020 om 8u tot en met maandag 2 november 2020 om 18u is er
parkeerverbod in :
- de Kasteelstraat op de plaatsen voorbehouden voor de bloemenverkopers.
Deze maatregelen worden aangeduid met het verkeersbord E1 met passend onderbord.
Artikel 3
Van vrijdag 30 oktober 2020 om 8u tot en met maandag 2 november 2020 om 18u is er
parkeerverbod in :
- Nieuwenhuyse, aan beide zijden 50 m ver in Nieuwenhuyse kant van de Kasteelstraat.
Deze maatregelen worden aangeduid met het verkeersbord E1 met passend onderbord.
Artikel 4
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen, onverminderd de
toepassing van zwaardere straffen als andere wetten of reglementen daarin voorzien.
Artikel 5
Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de griffie van de rechtbank van eerste
aanleg West-Vlaanderen afdeling Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank WestVlaanderen afdeling Kortrijk.
Artikel 6
Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 186 van het
Gemeentedecreet.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting.
Algemeen Directeur,
(get.) Els Persyn

Burgemeester,
(get.) Francis Benoit
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