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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 22 oktober 2018
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de 
heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, 
schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer 
Wout De Meester, schepen; de heer Kris Van der Coelden, schepen; de heer Johan Verhulst, 
algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

26 2018_CBS_04235 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van 
de najaarskermis te Belsele van woensdag 7 november tot en 
met  zondag 18 november 2018: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de najaarskermis te Belsele van woensdag 7 november tot en met zondag 
18 november 2018, de veekeuring op zondag 11 november 2018 en de rommelmarkt ten 
voordele van 11.11.11 zijn tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 130bis.

Argumentatie
-

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
najaarskermis te Belsele van woensdag 7 november 2018 tot en met zondag 18 november 
2018:    

1. In het kader van kermisopstelling:

* Er geldt parkeerverbod van dinsdag 6 november 2018 tot en met woensdag 14 november 
2018:
  - aan Belseledorp: op parkeerplaatsen gelegen op dorpsplein vanaf huisnummer 78 tot Hof van 
Belsele (dit is op parkeerplaatsen vanaf gemeentehuis tot en met kerk aan Hof van Belsele).

* Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd bussen van De Lijn, in beide richtingen op zaterdag 
10 november 2018 vanaf 14 uur tot 22 uur:
- aan Belseledorp: tussen pomp gelegen aan huisnummers 78 en 87 en Kerkstraat

* Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer op zaterdag 10 november 2018 
vanaf 14 uur tot 22 uur:
- aan Belseledorp: vanaf Molendreef, richting Kerkstraat, tot pomp (gelegen aan huisnummers 
78 en 87).

2. In het kader van veekeuring:

* Er geldt parkeerverbod langs beide zijden van rijbaan op zondag 11 november 2018 tussen 7 
uur en 17 uur:
- aan Belseledorp: tussen huisnummer 1/huisnummer 2 (aan Sint-Andriesstraat) en huisnummer 
47/huisnummer 48 (dit is ongeveer 50 meter voorbij Molendreef)
- in Molendreef: tussen huisnummer 1/huisnummer 2 (langs kant van Belseledorp) en 
huisnummer 47/huisnummer 12 (langs kant van Molenwijk).

* Er geldt verbod van doorrij in beide richtingen op zondag 11 november 2018 tussen 7 uur en 
17 uur:
- aan Belseledorp: tussen huisnummer 1/huisnummer 2 (aan Sint-Andriesstraat) en huisnummer 
47/huisnummer 48 (dit is ongeveer 50 meter voorbij Molendreef)
- in Molendreef: vanaf huisnummer 47/huisnummer 12 (langs kant van Molenwijk), richting 
Belseledorp tot huisnummer 1/huisnummer 2 (langs kant van Belseledorp).

3. In het kader van rommelmarkt ten voordele van 11.11.11:

* Er geldt parkeerverbod langs beide zijden van rijbaan op zondag 11 november 2018 tussen 7 
uur en 17 uur:
- aan Belseledorp: tussen Koutermolenstraat/Vijverstraat en huisnummer 47/huisnummer 48 
(dit is ongeveer 50 meter vóór Molendreef)
- in Kerkstraat: tussen brouwerij Boelens en Belseledorp
- in Koutermolenstraat: tussen Kleemstraat/Eindestraat en Belseledorp
- in Hof van Belsele: tussen huisnummer 1 en huisnummer 5 (aan kant van cafés) én tussen 
Belseledorp tot toegangsweg naar Sint-Andreasheem (aan kant van kerk) 



22 oktober 2018 - 2018_CBS_04235 3/4 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

(dit is een eventuele uitbreiding van de rommelmarkt - pas vanaf 9.45 uur)
- in Hof van Belsele: vanaf huisnummer 25/huisnummer 5, richting Kasteeldreef, tot 
huisnummer 25/huisnummer 7) (dit is over een afstand van ongeveer 10 meter).

* Er geldt verbod van doorrij in beide richtingen op zondag 11 november 2018 tussen 7 uur en 
17 uur:
- aan Belseledorp: tussen Koutermolenstraat/Vijverstraat en huisnummer 47/huisnummer 48 
(dit is ongeveer 50 meter vóór Molendreef)
- in Kerkstraat: tussen brouwerij Boelens en Belseledorp
- in Hof van Belsele: tussen Belseledorp en toegangsweg naar Sint-Andreasheem (dit is een 
eventuele uitbreiding van de rommelmarkt - pas vanaf 9.45 uur)
  tevens zal de rijrichting in Hof van Belsele van Kasteeldreef richting kerk gekeerd worden en 
wordt dubbele rijrichting ingevoerd in Kasteeldreef tussen Belseledorp en Hof van Belsele.

* Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatsselijk verkeer met doodlopende weg: op 
zondag 11 november 2018 tussen 7 uur en 17 uur:
- in Eindestraat: vanaf Kroonmolenstraat/Kleemstraat richting Belseledorp tot Belseledorp
- in Kerkstraat: vanaf Gavermolendreef en vanaf Molenwijk richting Belseledorp tot Belseledorp.

* Aanpassing verkeersregime op zondag 11 november 2018 tussen 7 uur en 17 uur:
- in Kasteeldreef: dubbele rijrichting tussen Belseledorp en Hof van Belsele (rijbaan van 
postgebouw naar kerk) (i.p.v. eenrichtingsverkeer vanaf Belseledorp, richting Hof van Belsele)
  PS: breekpalen worden verwijderd!

* Keren van rijrichting op zondag 11 november 2018 tussen 7 uur en 17 uur:
- in Hof van Belsele: verplichte rijrichting vanaf kruispunt met toegangsweg naar Sint-
Andreasheem naar Kasteeldreef (i.p.v. van Kasteeldreef naar kerk).

4. In het kader van bloemenneerlegging aan monument ter herdenking van Wapenstilstand:

* Er geldt parkeerverbod langs beide zijden van de rijbaan op zondag 11 november 2018 tussen 
7 uur en 17 uur:
- in Hof van Belsele: vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 5 (aan kant van cafés)
- via Hof van Belsele: op volledige parochieplein vóór Sint-Andreasheem
- in Hof van Belsele: tussen Kasteeldreef en Hof van Belsele (t.h.v. toegangsweg naar Sint-
Andreasheem)
- in Kasteeldreef: tussen Belseledorp en Vijverstraat.

* Er geldt verbod van doorrij in beide richtingen op zondag 11 november 2018 tussen 7 uur en 
17 uur:
- in Hof van Belsele: vanaf Belseledorp tot toegangsweg naar Sint-Andreasheem.

* De breekpalen worden verwijderd op zondag 11 november 2018 tussen 7 uur en 17 uur:
- in Kasteeldreef: tussen Hof van Belsele en Vijverstraat.
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Artikel 2
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet.

Artikel 3
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg.

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester


