UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2021
Aanwezig : Wil fried Van daele: burg emeester;
Rud i C attrysse, Marleen D e So ete, Ch ri stin e Beirens, Mathi eu Del barge,
Marl een Vercruyce: schepenen;
Fran ky Museeu w : al gemeen directeur;
Wil ly V an steenkiste: adju nct-al gemeen d irecteur
Verontschuldigd :



AGENDA :

APW - ZEEDIJK-WENDUINE - VERKEERSVERBOD

HET SCHEPENCOLLEGE,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging
van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het voorstel van de dienst openbaar domein van 6 september 2021 om het verkeersverbod op de Zeedijk-De Haan en de
Zeedijk-Wenduine tijdens de periode paasvakantie - 30 september te laten gelden tussen 11u00 - 6u00 en op de Zeedijk-De Haan
tijdens de periode 1 oktober – paasvakantie tussen 8u00 - 11u00 om het technisch personeel de slagbomen op de zeedijken
binnen de diensturen te kunnen laten afsluiten en de nodige verkeersdrukte omstreeks het middaguur te vermijden;
Gelet op het voorstel van de dienst openbaar domein van 6 september 2021 om naar analogie met het verkeersreglement
kustrijwieltuigen voor kinderen tot 10 jaar toelating te verschaffen tot het wandelgedeelte van de Zeedijk-Wenduine;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2020, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake
gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer;
Overwegende dat het aanvullend reglement geheel of gedeeltelijk van toepassing is op gewestwegen en/of wegen bedoeld in
artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende reglementen.
Overwegende dat het aanvullend reglement maatregelen bevat over volgende gewestweg(en): Zeedijk-Wenduine.
Besluit,
Artikel 1
Op de Zeedijk-Wenduine vanaf de Manitobahelling in de richting van de Rochehelling geldt:
verboden rijrichting voor iedere bestuurder;
de maatregel geldt niet voor fietsers.
In de tegenovergestelde richting geldt:
toegelaten rijrichting op de openbare weg met éénrichtingsverkeer;
fietsers mogen in beide richtingen rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:

- verkeersborden C1
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2
- verkeersborden F19
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M4
Artikel 2
De onderstaande maatregel is periodiek. De periode vanaf de eerste zaterdag van de paasvakantie tot en met 30 september
tussen 11u00 en 06u00 – met uitzondering van de laatste zondag van de paasvakantie, de 1ste, 15de, 16de en de laatste dag van
de maand – geldt de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
de maatregel geldt niet voor fietsers;
de maatregel geldt niet voor voortbewegingstoestellen voor mindervaliden, hulp- en veiligheidsdiensten en het
toezichtpersoneel en (onder)aannemers van het Vlaams Gewest en de gemeentelijke diensten; kustrijwieltuigen voor kinderen
tot 10 jaar op het wandelgedeelte van de Zeedijk-Wenduine, de Rotonde en ten zuiden van het windscherm; de houders van een
machtigingsbewijs tot toegang. Het machtigingsbewijs moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig aangebracht
worden. De toegangskaart, waarop onder meer de voorwaarden inzake snelheid en parkeren, de nummerplaat en de
geldigheidsduur van het document is vermeld, wordt afgeleverd door het gemeentebestuur De Haan.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2, Type IV
Artikel 3
Op de Zeedijk-Wenduine van de Demeyhelling tot de Manitobahelling - enkel wanneer het verkeer op de Zeedijk-Wenduine is
toegelaten en dit vanaf de eerste zaterdag van de paasvakantie tot en met 30 september - aan de zuidelijke zijde van de weg
geldt:
het parkeren is toegelaten;
de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden;
het gebruik van de schijf is voorgeschreven 'max. 1u van maandag tot en met zondag'.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a-Type VIIb
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIb
Artikel 4
Op de Zeedijk-Wenduine geldt:
het (woon)erf wordt afgebakend. Het begin van het (woon)erf wordt aangeduid;
ook het einde van het (woon)erf wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F12a
- verkeersborden F12b
Artikel 5
Op de Zeedijk-Wenduine van de Demeyhelling tot de Manitobahelling - zuidkant - geldt:
voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode
Artikel 6
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Het aanvullend politiereglement op het wegverkeer betreffende de Zeedijk-Wenduine dd. 23.01.2020.
Artikel 7
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Op last :
De algemeen directeur,
get. Franky MUSEEUW

Namens het college :
De burgemeester,
get. Wilfried VANDAELE
Voor eensluidend uittreksel,
(art. 126 NGW - machtiging burgemeester)

