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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 22 maart 2021
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); 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 Maxime 
Callaert, schepen (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

14 2021_CBS_00939 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van 
de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op zondag 4 april 
2021: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Op zondag 4 april 2021 heeft de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen plaats met vertrek in 
Antwerpen en aankomst in Oudenaarde.
Vertrek in Antwerpen is om 09.45 uur.
Aankomst in Oudenaarde is voorzien tussen 15.24 uur en 16.34 uur.
De doortocht in Sint-Niklaas heeft plaats tussen 10.15 uur en 10.45 uur. Komende van 
Bankstraat in Haasdonk rijden de renners via Tassijnslaan - Vossekotstraat - rontonde N70 - 
Heidebaan (N70) - Prins Boudewijnlaan (N70) - Koningin Astridlaan (N70) - Parklaan (N16) - 
Grote Markt - Parkstraat - Onze-Lieve-Vrouwplein - Onze-Lieve-Vrouwstraat - Grote Markt - 
Parklaan (N16) - Koningin Astridlaan (N70) - Tereken - Dendermondse Steenweg - 
Kettermuitstraat (naar Nieuwe Steenweg (N41) in Elversele).
Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen tijdens de doortocht te Sint-Niklaas van de 
Ronde van Vlaanderen voor eliterenners op zondag 4 april 2021.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 130 bis.

Argumentatie
De doortocht van de Ronde van Vlaanderen op zondag 4 april 2021 op het grondgebied van 
Sint-Niklaas maakt het invoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk.
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Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgende tijdelijke politieverordening  op het verkeer in te voeren naar aanleiding van de 
doortocht van de Ronde van Vlaanderen op zondag 4 april 2021:

Er geldt parkeerverbod op:
* zondag 4 april 2021 vanaf 00.00 uur: 
- aan Grote Markt: in zone vóór het stadhuis - enkel langs kant van Onze-Lieve-Vrouwstraat: op 
parkeerstrook aan zijde van stadhuisgevel en op parkeerstrook aan zijde van marktplein
- aan Grote Markt: tussen Parklaan en Parkstraat
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat: op parkeerplaatsen tussen Hemelaerstraat en Grote Markt
- aan Grote Markt: tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Hendrik Heymanplein
- in Parklaan: tussen rotonde aan Koningin Astridlaan (N70) en Grote Markt
- in Parkstraat: tussen Grote Markt en Onze-Lieve-Vrouwplein
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: tussen Parkstraat en rotonde aan Hofstraat
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: tussen rotonde aan Plezantstraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat
- in Parklaan: tussen Grote Markt en rotonde aan Koningin Astridlaan
- in Hofstraat: op parkeerstrook aan kant van RVT Het Hof vanaf zebrapad ter hoogte van de 
bushalte tot rotonde Onze-Lieve-Vrouwplein

* zondag 4 april 2021 vanaf 06.15 uur: 
- aan Tereken: tussen Dendermondse Steenweg/Dommeldreef en Kapelstraat (op 
parkeerstroken langs beide zijden van rijbaan)
- in Dendermondse Steenweg: tussen huisnummer 46 en Oude Heirbaan (Tielrode)
- in Kettermuitstraat:  tussen Oude Heirbaan (Tielrode) en N41.

Er geldt verbod van doorrij op:
*zondag 4 april 2021 vanaf 05.15 uur tot 13.15 uur:
- in Parklaan: tussen Moerlandstraat en Grote Markt
- aan Grote Markt: tussen Parklaan en Parkstraat
- in Parkstraat: tussen Grote Markt en Onze-Lieve-Vrouwplein
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: tussen Parkstraat en rotonde aan Hofstraat
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: tussen rotonde aan Plezantstraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat: tussen Onze-Lieve-Vrouwplein en Grote Markt
- aan Grote Markt: tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Parklaan
- in Parklaan: tussen Grote Markt en Moerlandstraat

* zondag 4 april 2021 vanaf 06.15 uur tot 13.15 uur: 
- in Parklaan: tussen rotonde aan Koningin Astridlaan en Moerlandstraat
- in Parklaan: tussen Moerlandstraat en rotonde aan Koningin Astridlaan

* zondag 4 april 2021 vanaf 09u15  tot 13u15: 
- in Kettermuitstraat: vanaf N41 tot Oude Heirbaan (Tielrode)
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- in Dendermondse Steenweg: vanaf Oude Heirbaan (Tielrode) tot Tereken/Dommeldreef
- aan Tereken: vanaf Dendermondse Steenweg/Dommeldreef tot Koningin Astridlaan
- in Vossekotstraat: vanaf rotonde N70 tot Tassijnslaan
- in Tassijnslaan: vanaf Vossekotstraat tot Bankstraat (Haasdonk)/Krekel (Temse).

Er geldt verbod van doorrij, uitgezonderd plaatselijke verkeer met doodlopende weg op:
* zondag 4 april 2021 vanaf 05.15 uur tot 13.15 uur: 
- in August De Boeckstraat: vanaf huisnummer 6 (= rechtover toegang naar bedrijventerrein) tot 
Parklaan
- in Schoolstraat: vanaf Van Durmestraat tot Parklaan
- in Peter Benoitstraat: vanaf Van Durmestraat tot Parklaan
- in Moerlandstraat: vanaf Van Durmestraat tot Parklaan
- op Schouwburgplein: vanaf Hofstraat richting Collegestraat en Grote Markt
- in Collegestraat: vanaf Vakschoolhof/Paul Snoekstraat tot Grote Markt
- in Hemelaerstraat: vanaf Kroonmolenstraat tot Onze-Lieve-Vrouwstraat
- in August Nobelsstraat: vanaf Moerlandstraat tot Parklaan

* zondag 4 april 2021 vanaf 06.15 uur tot 13.15 uur: 
- in Clement Heirmanstraat: vanaf Verbindingsstraat tot Parklaan
- in Schoolstraat: vanaf Watertorenstraat tot Parklaan.

Verwijderen paaltjes op zondag 4 april 2021 vanaf 05.15 uur tot 13.15 uur: 
- in rijbaan Schouwburgplein: ter hoogte van zijgevel stadsschouwburg
- in Collegestraat: ter hoogte van Vakschoolhof/Paul Snoekstraat.

Verwijderen wegversmallingen op zondag 4 april 2021 vanaf 09.15 uur tot 13.15 uur: 
- in Dendermondse Steenweg: (groen-witte paaltjes) ter hoogte van Industriepark-West (juist 
voorbij Kiemerstraat).

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

 
 

 


