UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021
Aanwezig : Wil fried Van daele: burg emeester;
Rud i C attrysse, Ch ri stin e Beirens, Mathi eu Del barge, Marl een V ercruyce:
sche pen en;
Fran ky Museeu w : al gemeen directeur;
Wil ly V an steenkiste: adju nct-al gemeen d irecteur
Verontschuldigd : Marleen D e S o ete: sch ep en



AGENDA :

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING NAV MANIFESTATIES SEPTEMBER 2021 - AANVULLING 2

HET SCHEPENCOLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald art. 119 en 130bis;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de minimum afmetingen 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 besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op zijn besluit dd. 26.08.2021 en 03.09.2021, houdende het vaststellen van de tijdelijke politieverordening m.b.t.
activiteiten tijdens de maand september 2021;
Overwegende dat het past de nodige maatregelen te treffen om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen tijdens het
kinderstraatfeest in de badplaats Wenduine, georganiseerd door de gemeentelijk jeugddienst op zondag 19 september;
Overwegende dat er derhalve een verkeersverbod en een parkeerverbod voor voertuigen dient toegepast in bepaalde straten of
gedeelten van straten;
VERORDENT :
Art.1. – N.a.v. de het kinderstraatfeest in de badplaats Wenduine georganiseerd door de gemeentelijke jeugddienst op zondag
19 september 2021:

parkeer- en verkeersverbod voor voertuigen vanaf 00.00 tot 20.00 uur:
op en rondom de Markt;
in de Herenstraat;
in de Pauwaertstraat, gedeelte vanaf de Markt tot aan de Zuidstraat;
in de Raadhuisstraat;
in de Zuidzandstraat, gedeelte vanaf de Markt tot aan de Schuttersstraat.
Art. 2. – De passende verkeerstekens worden aangebracht om de hogervermelde bepalingen inzake het verkeer ter kennis te
brengen van de weggebruikers.
Art. 3. – Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en/of met een
gemeentelijke administratieve sanctie.
Art. 4. – Afschrift van dit besluit wordt overgezonden aan de autoriteiten die hiervoor in aanmerking komen.

Art. 5. – Deze tijdelijke politieverordening wordt op de website van de gemeente De Haan bekendgemaakt.

Op last :
De algemeen directeur,
get. Franky MUSEEUW

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

