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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 18 juli 2022
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Peter Buysrogge, 
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 Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer 
Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); de heer Tarik Van 
Ballaer, adjunct-algemeen directeur

30 2022_CBS_02381 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van 
Euromarkt 2022: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De Euromarkt 2022 gaat door van vrijdag 5 augustus 2022 tot en met zondag 7 augustus 2022.
Hiervoor moeten tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen vanaf maandag 1 augustus 
2022 tot en met dinsdag 9 augustus 2022.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 130 bis.

Argumentatie
Hiervoor is het invoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk.

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
Euromarkt 2022:
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Parkeerverbod:
van maandag 1 augustus 2022 tot en met maandag 8 augustus 2022:
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: op vier parkeerplaatsen vanaf huisnummer 24 (ter hoogte van 
schoenwinkel) tot huisnummer 30
van maandag 1 augustus 2022 tot en met dinsdag 9 augustus 2022:
- aan Grote Markt: volledige zone vóór stadhuis:
  kant van Onze-Lieve-Vrouwstraat, op parkeerplaatsen aan beide zijden
  kant van Parkstraat, op parkeerplaatsen aan beide zijden
  hierbij moeten alle reguliere borden inzake parkeerregime afgedekt worden
van donderdag 4 augustus 2022 tot en met maandag 8 augustus 2022:
- op Schouwburgplein: volledig
  hierbij moeten alle reguliere borden inzake parkeerregime afgedekt worden
van vrijdag 5 augustus 2022 tot en met zondag 7 augustus 2022:
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat: op parkeerplaatsen vanaf huisnummer 8 tot Grote Markt
  hierbij moeten alle reguliere borden inzake parkeerregime afgedekt worden
- op Grote Markt: op parkeerplaatsen, los- en laadplaatsen, taxistandplaatsen rechts van 
rijbanen rondom het evenementenplein
  (= van Onze-Lieve-Vrouwstraat tot Hendrik Heymanplein en vanaf Parklaan tot Parkstraat)
  hierbij moeten alle reguliere borden inzake parkeerregime afgedekt worden
- op Parklaan: vanaf huisnummer 18 (= links van restaurant (huisnummer 20)) tot Grote 
Peperstraat
  hierbij moeten alle reguliere borden inzake parkeerregime afgedekt worden
- in Baron Dhanisstraat: op parkeerplaatsen vanaf huisnummer 12 tot Hoveniersstraat (= rechts 
van rijbaan)
op vrijdag 5 augustus 2022 vanaf 00 uur tot 12 uur:
- op Parklaan: op parkeerstrook (rechts van rijbaan richting Grote Markt):
  vanaf eerste ingang van Romain de Vidtspark (= rechts van interimkantoor (huisnummer 22)) 
tot garagepoort links van restaurant (huisnummer 20))
- op Parklaan: op parkeerstrook (rechts van rijbaan vanaf Grote Markt):
  vanaf interimkantoor (huisnummer 11) (links van garagepoort) tot en met 
appartementsgebouw (huisnummer 17)
- op Hendrik Heymanplein: op parkeerplaatsen tussen glasbol en plaats deelwagen
  (= aan achterzijde van monument Brigade Piron)
voor creëren van mindervalidenplaatsen van vrijdag 5 augustus 2022 vanaf 14 uur tot en met 
zondag 7 augustus 2022 tot 20 uur:
- op Parklaan: op parkeerstrook (rechts van rijbaan richting Grote Markt):
  vanaf eerste ingang van Romain de Vidtspark (= rechts van interimkantoor (huisnummer 22)) 
tot garagepoort links van restaurant (huisnummer 20))
- op Parklaan: op parkeerstrook (rechts van rijbaan vanaf Grote Markt):
  vanaf interimkantoor (huisnummer 11) (links van garagepoort) tot en met 
appartementsgebouw (huisnummer 17)
- op Hendrik Heymanplein: op parkeerplaatsen tussen glasbol en plaats deelwagen (= aan 
achterzijde van monument Brigade Piron)



18 juli 2022 - 2022_CBS_02381 3/4 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

Verbod van doorrij:
van maandag 1 augustus 2022 tot en met dinsdag 9 augustus 2022:
- op Grote Markt: in de volledige zone vóór het stadhuis
op vrijdag 5 augustus 2022 van 13 uur tot 23.59 uur
op zaterdag 6 augustus 2022 van 9 uur tot 23.59 uur
op zondag 7 augustus 2022 van 9 uur tot 19 uur:
- in Onze-Lieve-Vrouwstraat: vanaf Sint-Jozefstraat richting Grote Markt tot Grote Markt
- op Grote Markt: vanaf Onze-Lieve-Vrouwstraat richting Parklaan tot Hendrik Heymanplein
- op Parklaan: vanaf Grote Peperstraat tot Grote Markt
- op Grote Markt: vanaf Grote Peperstraat richting Parkstraat tot Parkstraat

Verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg:
van vrijdag 5 augustus 2022 vanaf 13 uur tot en met zondag 7 augustus 2022 tot 19 uur
- in Apostelstraat: vanaf Grote Peperstraat / Kleine Peperstraat richting Grote Markt tot 
Sacramentsstraat (voetgangerszone blijft behouden)

Verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg:
op vrijdag 5 augustus 2022 van 13 uur tot 23.59 uur
op zaterdag 6 augustus 2022 van 9 uur tot 23.59 uur
op zondag 7 augustus 2022 van 9 uur tot 19 uur:
- op rijbaan Schouwburgplein: vanaf Hofstraat richting Paul Snoekstraat / Collegestraat / 
Vakschoolhof tot Paul Snoekstraat / Collegestraat / Vakschoolhof
- in Collegestraat: vanaf Paul Snoekstraat / Vakschoolhof richting Grote Markt tot Grote Markt

Verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer:
op vrijdag 5 augustus 2022 van 13 uur tot 23.59 uur
op zaterdag 6 augustus 2022 van 9 uur tot 23.59 uur
op zondag 7 augustus 2022 van 9 uur tot 19 uur:
- in Plezantstraat: vanaf Westerlaan richting Onze-Lieve-Vrouwplein tot Onze-Lieve-Vrouwplein
- in Hofstraat: vanaf rotonde aan Spoorweglaan richting rotonde aan onze-Lieve-Vrouwplein tot 
rotonde aan Onze-Lieve-Vrouwplein
- op Onze-Lieve-Vrouwplein: vanaf rotonde richting Grote Markt tot Onze-Lieve-Vrouwstraat / 
Sint-Jozefstraat
- op Parklaan: vanaf Moerlandstraat, richting Grote Markt tot Grote Markt / Grote Peperstraat.

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
algemeen directeur

Lieven Dehandschutter
burgemeester

 


