EXTRACT UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN DONDERDAG 26 AUGUSTUS 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 b arg e, Marleen Vercruy ce: schepenen;
Fran ky Museeu w : al gemeen directeur;
Wil ly V an steenkiste: adju nct-al gemeen d irecteur
Verontschuldigd :




AGENDA :

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING N.A.V. DE HERINRICHTING VAN DE VOSSESLAG

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, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, en
latere wijzigingen;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, en latere wijzigingen;
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.28.01.2021, dd. 26.02.2021, dd. 25.03.2021, dd. 06.05.2021, dd. 27.05.2021 en 09.07.2021
houdende het vaststellen van de tijdelijke politieverordening m.b.t. de heraanleg van de Vosseslag;
Gelet op het werfoverleg dd. 18.08.2021 waarin de verkeersafwikkeling in de wijk Vosseslag bij de heropstart van de
werken werd besproken met de aannemer, het gemeentebestuur en het studiebureau Haegebaert;
Gelet op het mailbericht van de aannemer Verhelst Aannemingen nv dd. 20.08.2021 waarin voorgesteld wordt om de
tijdelijke politieverordening tijdens de werken voor de zomervakantie te hernemen, uitgezonderd de verkeersregeling met
driekleurige lichten op het kruispunt Zandstraat – Vosseslag – Batterijstraat – Dorpsstraat en plaatselijk verkeer in de
Zandstraat;
Gelet op de aanvang van de werkzaamheden in de Katterekelaan en de Mispelburgstraat, waardoor er geen doorgaand
verkeer mogelijk is;
Gelet op de toelichting aan het college m.b.t. het aanleggen van een tijdelijke werfweg tussen de Katterekelaan en de
Blauwelaan en het aanleggen van een W-TOP in de Katterekelaan;
Gelet op het charter Werftransport, afgesloten tussen de gemeente De Haan, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA op
05.11.2019;
BESLIST :
Art. 1. - N.a.v. de herinrichting van de Vosseslag en om de veiligheid van de weggebruikers, te vrijwaren, van woensdag 1
september 2021 t/m donderdag 30 juni 2022:
 een tonnagebeperking voor voertuigen + 5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer:
 in de Dorpsstraat, gedeelte tussen de Brugse Baan (N9) en de Nieuwe Steenweg.
 een tonnagebeperking voor voertuigen + 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer, de bussen van De Lijn (lijn 46
Oostende-Klemskerke) en de voertuigen van IVBO en hulpdiensten:
 in de Vosseslag, gedeelte tussen het kruispunt met de Zandstraat en het kruispunt met de Driftweg;

















 in de Dorpsstraat, gedeelte tussen het kruispunt met de Nieuwe Steenweg en het kruispunt met de Zandstraat;
 Batterijstraat;
 Violierenlaan;
 Boogstraat;
 Koordestraat;
 Molenstraat;
 Nieuwdorpstraat.
inrichten van een doodlopende straat voor alle weggebruikers:
 in de Vosseslag richting Klemskerke (tot aan de werf);
 in de Vosseslag richting Driftweg (tot aan de werf).
een verplichte rijrichting, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsen klasse A:
 in de Molenstraat, gedeelte tussen het rondpunt en het kruispunt met de Heidelaan, richting Heidelaan;
 in de Heidelaan, gedeelte tussen het kruispunt met de Molenstraat en het kruispunt met de Bremstraat, richting
Bremstraat.
een wegomleiding voor alle doorgaand gemotoriseerde weggebruikers en het plaatselijk verkeer +3,5 ton vanuit
Klemskerke-dorp met bestemming Vosseslag langsheen de:
 Dorpsstraat, Nieuwe Steenweg, Stationsstraat, Leopoldlaan, Koninklijke Baan (N34), Vosseslag (N329f), Vosseslag.
een wegomleiding voor alle doorgaand gemotoriseerde weggebruikers en het plaatselijk verkeer +3,5 ton vanuit
Vosseslag met bestemming Klemskerke langsheen de:
 Vosseslag, Vosseslag (N329f), Nieuwe Rijksweg (N34y), Stationsstraat, Nieuwe Steenweg, Dorpsstraat.
een wegomleiding voor voertuigen +5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer, de bussen van De Lijn (lijn 46 OostendeKlemskerke) en de voertuigen van IVBO en hulpdiensten, langsheen de Brugse Baan (N9) en Koninklijke Baan (N34) of
Brugse Baan (N9) en Brugsesteenweg (N307);
een stiltaan- en parkeerverbod voor voertuigen:
 in de Vissersstraat, kant van de woningen met oneven huisnummers;
 in de Batterijstraat, gedeelte tussen het kruispunt met de Vosseslag en het kruispunt met de Molenstraat, kant
met de even huisnummers.
een verkeersverbod, uitgezonderd voor bewoners, ouders en kinderen van en naar het kinderdagverblijf ‘De
Duinvosjes’ en leveranciers:
 in de Mispelburgstraat;
 in de Katterekelaan;
een snelheidsbeperking tot 30 km/uur:
 in de Bremstraat;
een tijdelijke halteringsplaats voor de lijnbus 46 Oostende-Klemskerke op:
 in de Heidelaan ter hoogte van huisnummer 3 en 5;
 in de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 120, langs beide zijden van de straat.

Art. 2. N.a.v. het aanleggen van een tijdelijke werfweg tussen de Katterekelaan en de Blauwelaan van woensdag
1 september 2021 t/m vrijdag 28 januari 2022:
 een verbod voor voetgangers en fietsers in te voeren langs het wandel- en fietspad (kerkwegel) tussen de
Katterekelaan en de Blauwelaan tijdens de weekdagen van 7.00 u tot 17.00 u, met uitzondering van:
 van maandag t/m vrijdag: tussen 7u45 en 8u45;
 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: tussen 11u30 en 13u15 en tussen 15u30 en 16u00;
 op woensdag: tussen 11u00 en 11u30;
 een verbod voor werfvoertuigen in te voeren:
 van maandag t/m vrijdag: tussen 7u45 en 8u45;
 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: tussen 11u30 en 13u15 en tussen 15u30 en 16u00;
 op woensdag: tussen 11u00 en 11u30;
Art. 3. De passende verkeerstekens worden aangebracht om de hogervermelde bepalingen inzake het verkeer ter
kennis te brengen van de weggebruikers.
Art. 4. 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 of een gemeentelijke administratieve sanctie.
Art. 5. -

Afschrift van dit besluit wordt overgezonden aan de autoriteiten die hiervoor in aanmerking komen.

Namens het college :
Op last :
De algemeen directeur,
get. Franky MUSEEUW

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

