EXTRACT UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN DONDERDAG 22 JULI 2021
Aanwezig : Wil fried Van daele: burg emeester;
Rud i C attrysse, Marleen D e So ete, Ch ri stin e Beirens, Marl een
Ve rcruyce: sch ep enen;
Fran ky Museeu w : al gemeen directeur;
Wil ly V an steenkiste: adju nct-al gemeen d irecteur
Verontschuldigd : Mathi eu D elb arge: sch ep en




AGENDA :

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING N.A.V. ACTIVITEITEN TIJDENS MAANDEN JULI
(AANVULLING) EN AUGUSTUS 2021 - WIJZIGING

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. 01.07.2021, houdende het vaststellen van de tijdelijke politieverordening m.b.t. activiteiten tijdens
de maand juli 2021;
Gelet op zijn besluit dd. 09.07.2021, houdende een aanvulling van de tijdelijke politieverordening m.b.t. activiteiten tijdens
de maand juli 2021 en augustus ;
Overwegende het noodzakelijk blijkt wijzigingen aan te brengen m.b.t de te treffen maatregelen n.a.v. het evenement
Retro Sur Mer te Wenduine op woensdag 28 juli tot en met 1 augustus 2021 en art. 3 van voormeld collegebesluit in te
trekken en te vervangen door nieuwe bepalingen;
Overwegende dat het past de nodige maatregelen te treffen om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen n.a.v. de
feesten, toeristische en andere evenementen die met medewerking en het akkoord van het gemeentebestuur door het
feest- en toerismecomité en andere verenigingen in de loop van juli en augustus 2021 worden georganiseerd;
Overwegende dat er derhalve parkeer- en/of verkeersverbod, en/of het opheffen van parkeerverbod alsook van
eenrichtingsverkeer en/of verplichte rijrichting voor voertuigen dienen toegepast in bepaalde straten of gedeelten van
straten;
VERORDENT :
Art. 1.– N.a.v. de Kermis op de wijk Vosseslag op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juli 2021 (ter vervanging van de
bepalingen vervat in zijn besluit dd. 01.07.2021 – art. 10):
 parkeerverbod voor voertuigen:
- van 21.07 (22.00 uur) t/m 26.07 (22.00 uur):
- in de Vosseslag, vanaf kruispunt Vosseslag/Mispelburgstraat tot het kruispunt Vosseslag/Heidelaan (alle
parkeerplaatsen langsheen ‘Zilverduin’);
- op de ‘paardenparking’, gelegen langs de Kennedylaan;
- in de Driftweg tussen OV-paal met nr. 1694 en OV-paal met nr. 1695;
 verkeersverbod voor voertuigen:







van 22.07 (12.00 uur) t/m 26.07 (12.00 uur):
- in de Vosseslag, vanaf kruispunt Vosseslag/Mispelburgstraat tot het kruispunt Vosseslag/Heidelaan.
Dit parkeer- en verkeersverbod is niet van toepassing voor de kermisuitbaters.
verkeersverbod voor fietsers, uitgezonderd bewoners van de Kennedylaan:
- van 23.07 t/m 24.07:
- op het fietspad langs de Kennedylaan.
verboden toegang voor voetgangers, uitgezonderd bewoners van de Kennedylaan:
- van 23.07 t/m 24.07:
- de Kennedylaan.
een omleiding voor fietsers tussen de Mispelburgstraat en Driftweg:
- van 23.07 t/m 24.07:
- de omleiding is langs de Vosseslag – Mispelburgstraat – Heidelaan - Vosseslag.

Art. 2. N.a.v. de avondmarkt te De Haan-Centrum op zaterdag 24 en 31 juli 2021:
 parkeerverbod voor voertuigen van 13.00 uur tot 24.00 uur:
- in de Driftweg tussen de Stationsstraat en de Copmanlaan.
Dit parkeerverbod is niet van toepassing op de deelnemende marktkramers.
 verkeersverbod voor voertuigen van 15.00 uur tot 24.00 uur:
- in de Driftweg (inclusief marktplein) tussen de Stationsstraat en de Copmanlaan.
Art. 3. - N.a.v. het muziekevenement “Parkies” te De Haan-Centrum op dinsdag 27 juli 2021:
 parkeerverbod voor voertuigen van 13.00 uur tot 24.00 uur:
- in de Maria-Hendrikalaan (kant La Potinière), 12 parkeerplaatsen vanaf de Clementinalaan richting
Normandiëlaan.
Dit parkeerverbod is niet van toepassing voor de deelnemers aan deze activiteit, mits hun voertuigen voorzien zijn van
de parkeerkaart gemeentebestuur op datum activiteit.
Art. 4. - N.a.v. Retro Sur Mer te Wenduine op woensdag 28 juli tot en met zondag 1 augustus 2021:
 parkeerverbod voor voertuigen van 26.07 tot en met 02.08:
- op de parking van het ‘Prins Albertpark’ (Park Lange);
 parkeerverbod voor voertuigen van 28.07 tot en met 01.08:
- op de Graaf Jansdijk, meer bepaald op de parkeerstroken rond het basketbalterrein en voor het
Wielingencentrum;
 parkeerverbod voor voertuigen van 30.07 tot en met 01.08:
- op de parkeerplaatsen rond de Markt Wenduine (behalve het gedeelte tussen de Herenstraat en de
Zuidzandstraat);
 opheffen van parkeerverbod voor voertuigen van 30.07 tot en met 01.08:
- op de Markt Wenduine;
 verkeersverbod voor voertuigen van 28.07 tot en met 01.08:
- op de Graaf Jansdijk, meer bepaald rond het basketterrein;
 verkeersverbod voor voertuigen van 30.07 tot en met 01.08:
- op de rijwegen rond de Markt;
 verkeersverbod voor voertuigen van 30.07 tot en met 01.08, uitgezonderd plaatselijk verkeer:
- in de Zuidzandstraat – gedeelte gelegen tussen de Markt en de Schuttersstraat;
- in de Raadhuisstraat;
- in de Pauwaertstraat – gedeelte gelegen tussen de Markt en de Zuidstraat;
- in de Herenstraat;
 opheffen van éénrichtingsverkeer voor voertuigen van 30.07 tot en met 01.08:
- in de Pauwaertstraat – gedeelte gelegen tussen de Markt en de Zuidstraat;
Dit parkeer- en verkeersverbod is niet van toepassing voor de organisatoren en leveranciers van deze manifestatie.
Art. 5. - N.a.v. het muziekevenement “Parkies” te De Haan-Centrum op dinsdag 3, 10, 17 en 24 augustus 2021:
 parkeerverbod voor voertuigen van 13.00 uur tot 24.00uur:
- in de Maria-Hendrikalaan (kant La Potinière), 12 parkeerplaatsen vanaf de Clementinalaan richting
Normandiëlaan.
Dit parkeerverbod is niet van toepassing voor de deelnemers aan deze activiteit, mits hun voertuigen voorzien zijn van
de parkeerkaart gemeentebestuur op datum activiteit.
Art. 6. - N.a.v. de brocanterie in parkdomein La Potinière te De Haan-Centrum op woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6
augustus 2021:
 parkeerverbod voor voertuigen:
- in de Clementinalaan;
- in de Albertlaan.
Dit parkeerverbod is niet van toepassing op de deelnemende marktkramers.
Art. 7. N.a.v. de avondmarkt te De Haan-Centrum op zaterdag 14 augustus 2021:
 parkeerverbod voor voertuigen van 13.00 uur tot 24.00 uur:



- in de Driftweg tussen de Stationsstraat en de Copmanlaan;
Dit parkeerverbod is niet van toepassing op de deelnemende marktkramers.
verkeersverbod voor voertuigen van 15.00 uur tot 24.00 uur:
- in de Driftweg (inclusief marktplein) tussen de Stationsstraat en de Copmanlaan.

Art. 8. - N.a.v. het muziekevenement Lotto’s Muziekshow te Wenduine op zaterdag 21 augustus 2021:
 parkeer- en verkeersverbod voor voertuigen van 08.00 tot 24.00 uur:
- in de Raadhuisstraat.
Dit parkeerverbod is niet van toepassing voor de organisatoren en leveranciers van deze manifestatie.
Art. 9. - N.a.v. de Porsche Classic Coast Tour te De Haan op zaterdag 21 augustus 2021:
 stilstaan- en parkeerverbod voor voertuigen van 08.00 tot 20.00 uur:
- in de Clementinalaan;
- In de Maria-Hendrikalaan, gedeelte tussen de Clementinalaan en de Orteliuslaan;
- In de Normandiëlaan, gedeelte tussen de Maria-Hendrikalaan en de Tenierslaan.
Dit stilstaan- en parkeerverbod is niet van toepassing voor de deelnemers van de Porsche Coast Classic Tour.
Art. 10. - N.a.v. het concert van de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Vichte te De Haan-Centrum op zondag 22
augustus 2021:
 parkeerverbod voor voertuigen van 09.00 tot 13.00 uur:
- in de Maria-Hendrikalaan (kant La Potinière), tussen de Clementinalaan en de Normandiëlaan.
Dit parkeerverbod is niet van toepassing voor de deelnemers aan deze activiteit, mits hun voertuigen voorzien zijn van
de parkeerkaart gemeentebestuur op datum activiteit.
Art. 11. - N.a.v. het concert van de Koninklijke Fanfare Kunst Veredelt Gullegem te De Haan-Centrum op zondag 29
augustus 2021:
 parkeerverbod voor voertuigen van 09.00 tot 13.00 uur:
- in de Maria-Hendrikalaan (kant La Potinière), tussen de Clementinalaan en de Normandiëlaan.
Dit parkeerverbod is niet van toepassing voor de deelnemers aan deze activiteit, mits hun voertuigen voorzien zijn van
de parkeerkaart gemeentebestuur op datum activiteit.
Art. 12. – De passende verkeerstekens worden aangebracht om de hogervermelde bepalingen inzake het verkeer ter
kennis te brengen van de weggebruikers.
Art. 13. – Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en/of
met een geldboete van € 0,02 tot € 0,62 en/of een gemeentelijke administratieve sanctie.
Art. 14. – Afschrift van dit besluit wordt overgezonden aan de autoriteiten die hiervoor in aanmerking komen.
Art. 15. – Deze tijdelijke politieverordening wordt op de website van de gemeente De Haan bekendgemaakt.
Namens het college :
Op last :
De algemeen directeur,
get. Franky MUSEEUW

De burgemeester,
get. Wilfried VANDAELE
Voor eensluidend extract,
(art. 126 NGW - machtiging burgemeester)

