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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 15 april 2019
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, 
schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen 
(Open Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de 
heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Ronan 
Rotthier, adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

34 2019_CBS_01664 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van 
het invoeren van het statuut 'speelstraat' in het kader van 
Buitenspeeldag op woensdag 24 april 2019 in de Gyselstraat, 
Rolliersstraat, Destelwijk en Beenaertwijk: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
In het kader van de Buitenspeeldag organiseert de buurtwerking in samenwerking met JOS vzw 
'speelstraten' op woensdag 24 april 2019. Het statuut 'speelstraat' wordt aangevraagd op 
woensdag 24 april 2019 van 13 uur tot 18 uur:
- in Gyselstraat: tussen rondpunt en huisnummer 33;
- in Rolliersstraat: tussen Aerschotstraat en Kasteelstraat;
- in Destelwijk: tussen huisnummer 90 en huisnummer 100;
- in Beenaertwijk: tussen huisnummer 1 en huisnummer 11.
Hiervoor zijn tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 130bis

Argumentatie
-
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Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van het 
invoeren van statuut 'speelstraat' in het kader van de Buitenspeeldag op woensdag 24 april 
2019:

Er geldt parkeerverbod op woensdag 24 april 2019 tussen 13 uur en 18 uur:
- in Gyselstraat: tussen rondpunt en huisnummer 33;
- in Rolliersstraat: tussen Aerschotstraat en Kasteelstraat;
- in Destelwijk: tussen huisnummer 90 en huisnummer 100;
- in Beenaertwijk: tussen huisnummer 1 en huisnummer 11.

Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer uitgezonderd voor de bestuurders van 
motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat is gelegen, voor 
prioritaire voertuigen en fietsers op woensdag 24 april 2019 tussen 13 uur en 18 uur:
- in Gyselstraat: tussen rondpunt en huisnummer 33;
- in Rolliersstraat: tussen Aerschotstraat en Kasteelstraat;
- in Destelwijk: tussen huisnummer 90 en huisnummer 100;
- in Beenaertwijk: tussen huisnummer 01 en huisnummer 11.

De verantwoordelijken voor de speelstraatwerking moeten op woensdag 24 april 2019 om 13 
uur deze nadars met bord 'speelstraat tussen 13 uur en 18 uur' + bord verbod van doorrij (C3) bij 
aanvang van de 'speelstraat-actie' op de rijbaan plaatsen en bij het einde van de 'speelstraat-
actie' terug van de rijbaan verwijderen.

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.
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Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester

 
 


