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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 24 februari 2020
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Peter Buysrogge, 
schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); 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 Wout De Meester, schepen (Groen); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA)

22 2020_CBS_00666 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van 
de carnavalstoet te Belsele op zondag 8 maart 2020: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De jaarlijkse carnavalstoet te Belsele heeft plaats op zondag 8 maart 2020. 
De opstelling van de carnavalstoet heeft plaats ter hoogte van Belseledorp, gedeelte tussen 
Lokerse Baan/Nieuwe Baan (N70) tot aan Kerkstraat/Hof van Belsele vanaf 12.30 uur.
De carnavalstoet vertrekt omstreeks 13.30 uur in Belseledorp aan 
Vijverstraat/Koutermolenstraat. 
Het parcours is voorzien langs Belseledorp-Kerkstraat-Gavermolenstraat-Rozenlaan-
Belseledorp.
De ontbinding van de stoet is voorzien aan Belseledorp tussen de Eindestraat en Lokerse 
Baan/Nieuwe Baan (N70).

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 130bis.

Argumentatie
De organisatie van de carnavalstoet te Belsele op zondag 8 maart 2020 maakt het invoeren van 
een tijdelijke politieverordening noodzakelijk.
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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 de 
carnavalstoet te Belsele op zondag 8 maart 2020.

Er geldt parkeerverbod:

* van vrijdag 06 tot en met maandag 9 maart 2020: 
  - in Belseledorp: op het dorpsplein (vóór het gemeentehuis en naast de kerk)

* op zondag 8 maart 2020 tussen 10 uur en 20 uur: 
  - in Belseledorp: 
    ~ op dorpsplein (vóór het gemeentehuis en naast de kerk) 
    ~ op rijbaan tussen Lokerse Baan/Nieuwe Baan (N 70) en Hulstendreef/Sint-Andriesstraat 
  - in Koutermolenstraat: tussen Belseledorp en Eindestraat/Kleemstraat
  - in Vijverstraat: tussen Nieuwe Baan (N 70) en Belseledorp/Koutermolenstraat
  - in Eindestraat: tussen Kleemstraat/Koutermolenstraat en Belseledorp
  - in Kasteeldreef: op rijbaan tussen Hof van Belsele en Lange Dreef
  - aan Hof van Belsele: op rijbaan tussen huisnummer 1 en huisnummer 15 
  - in Kerkstraat: tussen Belseledorp en Gavermolenstraat/spooroverweg
  - in Gavermolenstraat: tussen Kerkstraat/spooroverweg en de Rozenlaan 
  - in Rozenlaan: tussen Tuinlaan/Bookmolenstraat en Hulstendreef/Sint-Andriesstraat.

Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer, in beide richtingen, op zondag 8 maart 2020 van 
12.30 uur tot 18 uur 
(of tot na de doortocht van de carnavalstoet) : 
- in Belseledorp: tussen Lokerse Baan/Nieuwe Baan en Hulstendreef/Sint-Andriesstraat
- in Kerkstraat: tussen Belseledorp en Gavermolenstraat/spooroverweg
- in Gavermolenstraat: tussen Kerkstraat/spooroverweg en Rozenlaan
- in Rozenlaan: tussen Tuinlaan/Bookmolenstraat en Hulstendreef en Sint-Andriesstraat.

Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer (met -eventueel- 
doodlopende weg) op zondag 8 maart 2020 van 12.30 uur tot 18 uur (of tot na de doortocht van 
de carnavalstoet): 
- in Vijverstraat: vanaf Nieuwe Baan en vanaf Kasteeldreef, richting Koutermolenstraat, tot aan 
Belseledorp
- in Koutermolenstraat: vanaf Kleemstraat/Eindestraat, richting Belseledorp/Vijverstraat, tot aan 
Belseledorp/Vijverstraat
- in Eindestraat: vanaf Koutermolenstraat/Kleemstraat, richting Belseledorp, tot aan Belseledorp
- in Kasteeldreef: vanaf Vijverstraat en vanaf Lange Dreef, richting Belseledorp, tot aan Hof van 
Belsele
- in Hof van Belsele: vanaf Kasteeldreef en vanaf doorgang naar Sint-Andreasheem (via 
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doorgang tussen cafés en kerk) tot aan Belseledorp/Kerkstraat
- in Hulstendreef: vanaf afrit van Nieuwe Baan (N70), richting Rozenlaan/Sint-
Andriesstraat/Belseledorp, tot aan Belseledorp/Sint-Andriesstraat /Rozenlaan
- in Sint-Andriesstraat: vanaf Belseledorp/Hulstendreef/Rozenlaan, richting 
Gavermolenstraat/Mierenneststraat, tot aan Gavermolenstraat/Mierenneststraat.

De Mierenneststraat, de Hommelstraat, de Biekorfstraat en de Sint-Andriesstraat zijn in principe 
niet te verlaten of te bereiken.
Uitzonderlijk, zolang de carnavalstoet niet in aan tocht of gepasseerd is, kunnen de bewoners 
deze straten verlaten via de Sint-Andriesstraat en de Hulstendreef of omgekeerd hun woning 
bereiken via de Hulstendreef en de Sint Andriesstraat. 
(Hierbij opletten bij de kruising van het parcours van de carnavalstoet aan de Gavermolenstraat 
!) 
De Molendreef kan, aangezien ze volledig gelegen is tussen het parcours van de carnavalstoet, 
niet verlaten of bereikt worden.

Tijdens de duur van de carnavalstoet op zondag 8 maart 2020 tussen 12.30 uur en 18 uur: 
- is het verboden om materialen te werpen vanuit voertuigen (bv. snoepgoed, folders ...) 
en 
- is het verboden om confetti te gebruiken in grote hoeveelheden (bv. plasticzakken vol, slechts 
in beperkte mate en met kleine hoeveelheden wordt het gebruik ervan getolereerd.) 
Het uitreiken van allerhande zaken aan de toeschouwers moet te voet gebeuren door de 
deelnemers aan de carnavalstoet.
Het gebruik van grote hoeveelheden confetti kan leiden tot heel wat overlast voor de buurt 
bewoners. Bij slecht weer is er trouwens een probleem voor de reinigingsdienst. De confetti kan 
dan niet opgekuist worden (blijft kleven op de rijbaan). Bij hevige regenbuien kan de confetti 
weggespoeld worden in de riolering wat kan leiden tot verstopping van de rioolmonden. 
Wateroverlast kan dan het gevolg zijn.
Wie zich niet houdt aan deze reglementering zal onmiddellijk uit de carnavalstoet worden 
verwijderd.

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

 
 

 


