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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 27 mei 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); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie 
Heyrman, schepen (Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

82 2019_CBS_02301 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van 
de Special Olympics Belgium van woensdag 29 mei tot en met 
zaterdag 1 juni 2019 en de verplaatste donderdagse markt op 
30 mei 2019: nieuwe vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de opheffing goed te keuren 
van de tijdelijke politieverordeningen betreft de Special Olympics Belgium van woensdag 29 
mei tot en met zaterdag 1 juni 2019 en de verplaatste donderdagse markt op 30 mei 2019 
goedgekeurd in collegezitting van 13 mei 2019, aangezien er nog bijkomende 
verkeersmaatregelen noodzakelijk blijken te zijn.

Het programma van de Special Olympics Belgium is als volgt:
- Op woensdag 29 mei 2019 heeft de openingsceremonie plaats op de Grote Markt in Sint-
Niklaas.
- Van donderdag 30 mei 2019 tot en met zaterdag 1 juni 2019 hebben sportwedstrijden plaats 
op meerdere locaties in Beveren en Sint-Niklaas. In Sint-Niklaas is dit onder andere het geval in 
sportcentrum De Witte Molen aan Azalealaan, in het stedelijk zwembad Sinbad aan Parklaan, in 
evenementenhal ’t Bau-huis aan Slachthuisstraat, in provinciaal domein De Ster aan Lange 
Rekstraat, maar ook in de recentste verkaveling van Clementwijk 2, te bereiken via Louis 
Francklaan en via Lodewijk De Raetlaan.
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In het kader van Special Olympics Nationale Spelen moeten tijdelijke verkeersmaatregelen 
genomen worden.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 130 bis.

Argumentatie
Het organiseren van de Special Olympics Belgium en de verplaatste donderdagse markt maken 
het invoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk van woensdag 29 mei 2019 tot en 
met zaterdag 1 juni 2019.

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgende collegebeslissingen van 13 mei 2019 op te heffen:
- tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de Special Olympics Belgium 
van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1 juni 2019: vaststelling;
- tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van verplaatste wekelijkse 
donderdagse markt naar Hendrik Heymanplein op donderdag 30 mei 2019 omwille van Special  
Olympics Belgium op marktplein aan Grote Markt: vaststelling.

Artikel 2
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer opnieuw uit te vaardigen naar aanleiding 
van de Special Olympics Belgium en de verplaatste donderdagse markt tijdens Special Olympics 
Belgium:

1. IN HET KADER VAN OPBOUW EN AFBRAAK EVENTZONE OP MARKTPLEIN AAN GROTE 
MARKT:

Er geldt parkeerverbod 
* van maandag 27 mei 2019 tot en met donderdag 30 mei 2019: 
  - aan Spoorweglaan:                  
    op parkeerstrook tussen Plezantstraat en rotonde Hofstraat: 
    in concreto nodige afstand om er een 4-tal techniekbussen te kunnen plaatsen, namelijk: 
    vanaf toegangspoort naar atletiekpiste van school Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie 
tot toegangspoort serviceflats Het Hof

* van maandag 27 mei 2019 tot en met zaterdag 1 juni 2019: 
  - aan Grote Markt: in volledige zone vóór stadhuis.

2. IN HET KADER VAN OPENINGSCEREMONIE OP MARKTPLEIN AAN GROTE MARKT:
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 Er geldt parkeerverbod
* op woensdag 29 mei 2019 van 14 uur tot 24 uur: 
  - op Parklaan: 
    ~ op parkeerstrook tussen Moerlandstraat en Grote Peperstraat
  - ~ op parkeerstrook tussen Kokkelbeekstraat en Moerlandstraat
  - op Sint-Nicolaasplein: op volledige plein vóór Sint-Niklaaskerk (afgezet met nadars)
  - aan Grote Markt: 
    ~ tussen Parklaan en Parkstraat
    ~ tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Hendrik Heymanplein
  - in Parkstraat: tussen Grote Markt en Onze-Lieve-Vrouwplein
  - op Onze-Lieve-Vrouwplein: 
    ~ op parkeerstrook tussen Parkstraat en rotonde
    ~ op parkeerstrook tussen rotonde en Onze-Lieve-Vrouwstraat
  - in Sint-Jozefstraat: tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Parkstraat
  - in Onze-Lieve-Vrouwstraat: tussen Onze-Lieve-Vrouwplein en Grote Markt
  - aan Schouwburgplein: op rijbaan tussen Hofstraat en Collegestaat/Paul Snoekstraat
  - in Paul Snoekstraat: tussen Collegestraat en Richard Van Britsomstraat/Boonhemstraat
  - in Collegestraat: tussen Grote Markt en Paul Snoekstraat

* op woensdag 29 mei 2019 van 16 uur tot 24 uur: 
  - aan Noordlaan: op volledige parking aan ’t Bau-huis (nodig voor plaatsen shuttlebussen)
  - in Kazernestraat: op volledige parking aan 
Politierechtbank/Vredegerecht/achter bewonersparking (nodig voor plaatsen shuttlebussen)
  - in Watermolenstraat: op volledige parking links en rechts van taverne Chalet (= 
vóór omheining van Puyenbekestadion) (nodig voor plaatsen shuttlebussen)
  - in Watermolenstraat: op volledige parking achter omheining Puyenbekestadion.

Er wordt bewonersparking voorzien op woensdag 29 mei 2019 van 14 uur tot 24 uur:
- aan August Nobelsstraat: op Kokkelbeekparking (volledig).

Er worden parkeerplaatsen andersvaliden voorzien op woensdag 29 mei 2019 van 15 uur tot 24 
uur: 
- in Hofstraat: op parkeerstrook tussen rotonde Onze-Lieve-Vrouwplein en rijbaan 
schouwburgparking (= 9 plaatsen)
- op Parklaan: 
  ~ op parkeerstrook tussen Kokkelbeekstraat en August Nobelsstraat (= 40 plaatsen)
  ~ op parkeerstrook (komende van Moerlandstraat) tussen restaurant Park en Laan en 
Grote Peperstraat (= 13 plaatsen)
- in Hofstraat: op parkeerstrook tussen zebrapad aan bushalte ter hoogte van RVT Het Hof 
  en rotonde Onze-Lieve-Vrouwplein (= 24 plaatsen)
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: op parkeerstrook tussen rotonde en Onze-Lieve-Vrouwstraat (= 5 
plaatsen).

Er geldt verbod van doorrij op woensdag 29 mei 2019 van 15 uur tot 24 uur: 
- op Parklaan: 
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  ~ van Moerlandstraat tot Grote Markt
  ~ tussen Kokkelbeekstraat en Moerlandstraat
- aan Grote Markt: 
  ~ tussen Parklaan en Parkstraat
  ~ tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Hendrik Heymanplein
- in Parkstraat: tussen Grote Markt en Onze-Lieve-Vrouwplein
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: 
  ~ tussen Parkstraat en rotonde
  ~ tussen rotonde en Onze-Lieve-Vrouwstraat
- in Sint-Jozefstraat: tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Parkstraat
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat: tussen Onze-Lieve-Vrouwplein en Grote Markt.

 De breekpalen worden verwijderd op woensdag 29 mei 2019 van 14 uur tot 24 uur: 
- aan Schouwburgplein: op rijbaan tussen Hofstraat en Collegestraat 
- in Collegestraat: op rijbaan aan kruispunt met Paul Snoekstraat.

3. IN HET KADER VAN VERPLAATSING DONDERDAGSE MARKT NAAR RIJBANEN HENDRIK 
HEYMANPLEIN/HOVENIERSSTRAAT/NIEUWSTRAAT/DE CASTRODREEF:

 Er geldt parkeerverbod op donderdag 30 mei 2019 van 3 uur tot 15 uur: 
- op Hendrik Heymanplein: 
  ~ op parkeerstrook langsheen bibliotheek
  ~ op parkeerstrook langsheen grasplein de Castrohof (tussen de Castrodreef en 
Hoveniersstraat)
- in Hoveniersstraat: op parkeerplaatsen rechts van rijbaan tussen Hendrik Heymanplein 
en Nieuwstraat
- in Nieuwstraat: 
  ~ op parkeerplaatsen rechts en links van rijbaan tussen Hoveniersstraat en Kroonmolenstraat
  ~ op parkeerplaatsen rechts van rijbaan tussen Kroonmolenstraat en de Castrodreef
- in de Castrodreef: op parkeerplaatsen rechts en links van rijbaan tussen Nieuwstraat 
en Hendrik Heymanplein.

Er geldt verbod van doorrij: op donderdag 30 mei 2019 van 3 uur tot 15 uur: 
- op Hendrik Heymanplein: op rijbaan tussen Grote Markt en Hoveniersstraat (in beide 
richtingen)
- in Hoveniersstraat: op rijbaan tussen Hendrik Heymanplein en Nieuwstraat (in beide 
richtingen)
- in Nieuwstraat: op rijbaan tussen Hoveniersstraat en de Castrodreef (in beide richtingen)
- in de Castrodreef: op rijbaan tussen Nieuwstraat en Hendrik Heymanplein (in beide richtingen).

Er geldt verbod van doorrij: uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg op 
donderdag 30 mei 2019 van 3 uur tot 15 uur: 
- aan Hendrik Heymanplein: vanaf Monseigneur Stillemansstraat en vanaf toegang parking, 
  richting bibliotheek, tot inrit ondergrondse parking Gaudi-Center
- in Hoveniersstraat: vanaf Monseigneur Stillemansstraat/Baron Dhanisstraat, 
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richting Nieuwstraat, tot Hendrik Heymanplein
- in Nieuwstraat: vanaf Baron Dhanisstraat, richting Kroonmolenstraat, tot Hoveniersstraat
- in Kroonmolenstraat: vanaf Hemelaerstraat, richting Nieuwstraat, tot Nieuwstraat.

Tijdelijk afdekken van reguliere toestand op donderdag 30 mei 2019 van 3 uur tot 15 uur: 
- in Hoveniersstraat: 
  ~ eenrichting (F19) vanaf Monseigneur Stillemansstraat tot Hendrik Heymanplein
  ~ verbod van doorrij (C1) vanaf Hendrik Heymanplein tot Monseigneur Stillemansstraat
- in Nieuwstraat: 
  ~ verbod van doorrij (C1) vanaf Hoveniersstraat tot Baron Dhanisstraat
  ~ verbod van doorrij (C1) vanaf de Castrodreef tot Kroonmolenstraat
  ~ eenrichting (F19) vanaf Hoveniersstraat tot Kroonmolenstraat
  ~ eenrichting (F19) vanaf Kroonmolenstraat tot de Castrodreef
- in Kroonmolenstraat: 
  ~ verbod van doorrij (C3) in rijbaan gedeelte tussen Nieuwstraat en Hemelaerstraat (in 
beide richtingen)
- in de Castrodreef: 
  ~ verbod van doorrij (C1) (met onderbord 50 m) vanaf Hendrik Heymanplein tot toegangsweg 
bewonersparking en parking stadsvoertuigen
  ~ verbod van doorrij (C1) vanaf toegangsweg bewonersparking en parking stadsvoertuigen tot 
Nieuwstraat
  ~ eenrichting (F19) vanaf Nieuwstraat tot toegangsweg bewonersparking en 
parking stadsvoertuigen.

4. IN HET KADER VAN DE DIVERSE SPORTEN OP MEERDERE LOCATIES IN SINT-NIKLAAS:

Er geldt parkeerverbod: 
* op donderdag 30 mei 2019 van 6 uur tot 18 uur
* op vrijdag 31 mei 2019 van 6 uur tot 18 uur
* op zaterdag 1 juni 2019 van 6 uur tot 18 uur: 
- aan Noordlaan: 
  ~ op 50-tal parkeerplaatsen (= op parkeerstrook dichtst bij ingang van ’t Bau-huis)
  ~ op 10-tal parkeerplaatsen (= op parkeerstrook rechtover ’t Bau-huis)
   PS: plaatsen van extra bord 'C3' op nadar langs kant van Slachthuisstraat op rijbaan 
aan achterzijde ’t Bau-huis (= verbinding met Noordlaan)
  ~ op parkeerstrook (rechts van rijbaan) vanaf op-/afrit parking ’t Bau-huis tot 
einde parkeerstrook (ter hoogte van bustunnel onder treinstation)
- in Magnolialaan: op volledige (bewoners)parking
- in Azalealaan: op parkeerplaatsen haaks op rijbaan aan sportcentrum De Witte Molen
- in Lange Rekstraat: 
  ~ op parkeerstrook langs kant van atletiekpiste op parking van provinciaal domein De Ster
  ~ op parkeerstrook voor bussen evenwijdig met Lange Rekstraat op parking van 
provinciaal domein De Ster.
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5. IN HET KADER VAN SPORTONDERDEEL ‘WIELRENNEN’ OP AFGESLOTEN OMLOOP IN 
VERKAVELING VAN CLEMENTWIJK 2:

Er geldt parkeerverbod: in Clementwijk 2
* op donderdag 30 mei 2019 van 6 uur tot 18 uur
* op vrijdag 31 mei 2019 van 6 uur tot 18 uur
* op zaterdag 1 juni 2019 van 6 uur tot 18 uur: 
  - in Louis Francklaan: tussen Lodewijk De Raetlaan en Romeplein
  - aan Romeplein: tussen Louis Francklaan en Brusselstraat/Robert Schumannpark
  - aan Robert Schumannpark: tussen Romeplein/Brusselstraat en Amsterdamstraat
  - in Luxemburgstraat: tussen Robert Schumannpark/Amsterdamstraat/Helsinkiplein 
en Stockholmplein
  - aan Stockholmplein: tussen Luxemburgstraat en Athenestraat
  - in Athenestraat: tussen Stockholmplein en Dublinstraat/Helsinkiplein
  - in Dublinstraat: tussen Athenestraat/Helsinkiplein en Kopenhagenplein
  - aan Kopenhagenplein: tussen Dublinstraat en Amsterdamstraat
  - in Amsterdamstraat: tussen Lodewijk De Raetlaan en Robert 
Schumannpark/Luxemburgstraat/Helsinkiplein
  - in Lodewijk De Raetlaan: tussen Amsterdamstraat en Louis Francklaan
  - in Brusselstraat: tussen Lodewijk De Raetlaan en Romeplein/Robert Schumannpark
  - aan Berlijnplein: tussen Louis Francklaan en Amsterdamstraat/Kopenhagenplein
  - in Londenstraat: tussen Kopenhagenplein en Helsinkiplein
  - aan Parijsplein: tussen Louis Francklaan en Brusselstraat.

Er geldt verbod van doorrij in Clementwijk 2: 
* op donderdag 30 mei 2019 van 6 uur tot 18 uur
* op vrijdag 31 mei 2019 van 6 uur tot 18 uur
* op zaterdag 1 juni 2019 van 6 uur tot 18 uur: 
  - in Louis Francklaan: tussen Lodewijk De Raetlaan en Romeplein
  - aan Romeplein: tussen Louis Francklaan en Brusselstraat/Robert Schumannpark
  - aan Robert Schumannpark: tussen Romeplein/Brusselstraat en Amsterdamstraat
  - in Luxemburgstraat: tussen Robert Schumannpark/Amsterdamstraat/Helsinkiplein en 
Stockholmplein
  - aan Stockholmplein: tussen Luxemburgstraat en Athenestraat
  - in Athenestraat: tussen Stockholmplein en Dublinstraat/Helsinkiplein
  - in Dublinstraat: tussen Lodewijk De Raetlaan en Athenestraat/Helsinkiplein
  - aan Kopenhagenplein: tussen Dublinstraat en Amsterdamstraat
  - in Amsterdamstraat: tussen Lodewijk De Raetlaan en Robert 
Schumannpark/Luxemburgstraat/Helsinkiplein
  - in Lodewijk De Raetlaan: tussen Amsterdamstraat en Louis Francklaan
  - in Brusselstraat: tussen Lodewijk De Raetlaan en Romeplein/Robert Schumannpark
  - aan Berlijnplein: tussen Louis Francklaan en Amsterdamstraat/Kopenhagenplein
  - in Londenstraat: tussen Lodewijk De Raetlaan en Helsinkiplein
  - aan Parijsplein: tussen Louis Francklaan en Brusselstraat.
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Verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg in Clementwijk 2
* op donderdag 30 mei 2019 van 6 uur tot 18 uur
* op vrijdag 31 mei 2019 van 6 uur tot 18 uur
* op zaterdag 01 juni 2019 van 6 uur tot 18 uur: 
- in Louis Francklaan: vanaf Kwartelstraat tot Lodewijk De Raetlaan
- in Lodewijk De Raetlaan: vanaf Frans Van Cauwelaertlaan tot Amsterdamstraat.

Artikel 3
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet.

Artikel 4
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

 
 


