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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

29 2022_CBS_02380 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van 
de Steratlon op zondag 21 augustus 2022: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Op zondag 21 augustus 2022 tussen 9.20 uur en 15.20 uur gaat de 30ste Steratlon door.
De zwemproef heeft plaats in de zwemvijver van het provinciaal domein De Ster.
Het looponderdeel heeft ook plaats in het provinciaal domein De Ster.
Voor het fietsonderdeel zijn er twee trajecten (10 km en 5 km).
Het fietstraject van 10 km is uitgestippeld vanaf het baantje tussen de atletiekpiste en ‘Het 
Atelier’ langs Lange Rekstraat - Van Landeghemstraat - Passtraat - Europark-Oost - Europark-
Noord - Europark-Oost - Passtraat - De Cauwerstraat - Brandstraat - Eigenlo (Temse) - 
Schoenstraat (Temse) - Doornstraat (Temse) - Beeldstraat (Temse) - Dennenstraat - Beeldstraat 
(Sint-Niklaas) - Lange Rekstraat - baantje tussen de atletiekpiste en ‘Het Atelier’.
Het fietstraject van 5,80 km is uitgestippeld vanaf het baantje tussen de atletiekpiste en ‘Het 
Atelier’ langs Lange Rekstraat - Van Landeghemstraat - Passtraat - Europark-Oost - Europark-
Noord - Europark-Oost - Passtraat - De Cauwerstraat - Brandstraat - Lange Rekstraat - baantje 
tussen de atletiekpiste en ‘Het Atelier’.
Er wordt gevraagd de fietstrajecten te laten afleggen op een verkeersvrije omloop.

Juridische grond



18 juli 2022 - 2022_CBS_02380 2/4 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

Nieuwe gemeentewet, artikel 130 bis.

Argumentatie
Het invoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen is noodzakelijk.

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgende tijdelijke politieverordening uit te vaardigen naar aanleiding van de 30ste Steratlon 
op zondag 21 augustus 2022:
Parkeerverbod op zondag 21 augustus 2022 tussen 6 uur en 16.45 uur:  
- in Lange Rekstraat:  op parking van provinciaal domein De Ster
 
Parkeerverbod op zondag 21 augustus 2022 tussen 6 uur en 16.45 uur: langs beide zijden van 
de rijbaan
- in Lange Rekstraat: tussen dreef naast atletiekpiste en Brandstraat
- in Van Landeghemstraat: tussen Lange Rekstraat en Passtraat
- in Passtraat: tussen Prins Boudewijnlaan (N70) / Heidebaan (N70) en De Cauwerstraat
- in Europark-Oost: volledig
- in Europark-Noord: volledig, behalve op rijbaan vanaf JPR Karting richting Passtraat en Kleine 
Heimelinkstraat
- in De Cauwerstraat: tussen Passtraat en Brandstraat
- in Brandstraat: tussen Lange Rekstraat en Eigenlo (Temse)
 
Parkeerverbod op zondag 21 augustus 2022 tussen 6 uur en 13.15 uur: langs beide zijden van 
de rijbaan
- in Dennenstraat: tussen Beeldstraat (Temse) en Beeldstraat (Sint-Niklaas)
- in Beeldstraat (Sint-Niklaas): tussen Dennenstraat en Lange Rekstraat - Brandstraat
 
Verbod van doorrij voor alle verkeer op zondag 21 augustus 2022 tussen 8.20 uur en 16.45 uur: 
 
- in Lange Rekstraat: tussen dreef naast atletiekpiste en Brandstraat
- in Van Landeghemstraat: tussen Lange Rekstraat en Passtraat
- in Passtraat: tussen Prins Boudewijnlaan (N70) / Heidebaan (N70) en De Cauwerstraat
- in Europark-Oost: volledig
- in Europark-Noord: volledig, behalve op rijbaan vanaf JPR Karting richting Passtraat / Kleine 
Heimelinkstraat
- in De Cauwerstraat: tussen Passtraat en Brandstraat
- in Brandstraat:  tussen De Cauwerstraat en Lange Rekstraat
 
Verbod van doorrij voor alle verkeer op zondag 21 augustus 2022 tussen 8.20 uur en 13.15 uur: 
 
- in Brandstraat: tussen Lange Rekstraat en Eigenlo (Temse)
- in Dennenstraat: tussen Beeldstraat (Temse) en Beeldstraat (Sint-Niklaas)
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- in Beeldstraat (Sint-Niklaas):  tussen Dennenstraat en Lange Rekstraat / Brandstraat
 
Verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer en doodlopende weg op zondag 21 
augustus 2022 tussen 8.20 uur en 16.45 uur:  
- in Lange Rekstraat: vanaf Heidebaan (N 70) tot aan dreef naast atletiekpiste
 
Verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer en doodlopende weg op zondag 21 
augustus 2022 tussen 8.20 uur en 16.45 uur:  
- in Damstraat: vanaf Houten Schoen / Hertjen, richting De Cauwerstraat en Passtraat
- in De Cauwerstraat:  vanaf Damstraat /Galgstraat richting Passtraat, tot Passtraat
- in Beeldstraat: vanaf Jef De Pauwstraat, richting Brandstraat / Lange Rekstraat, tot 
Dennenstraat
 
Verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer en doodlopende weg op zondag 21 
augustus 2022 tussen 8.20 uur en 13.15 uur:  
- aan Houten Schoen: vanaf Industriepark-Noord, richting Hoogkamerstraat / Eigenlostraat, tot 
 Hoogkamerstraat / Eigenlostraat 
  (omwille van wegenwerken op viaduct over E17 in Hoogkamerstraat)
- in Eigenlostraat: vanaf Houten Schoen / Hoge Heerweg / Hoogkamerstraat tot Brandstraat
 
Vvan doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer, in beide richtingen op zondag 21 augustus 2022 
tussen 8.20 uur en 16.45 uur:  
- in Europark-Noord: op rijbaan tussen JPR-Karting en rijbaan Europark Noord richting  Passtraat 
/ Kleine Heimelinkstraat
                                           
Wegomleidingen voor het verkeer op zondag 21 augustus 2022 tussen 8.20 uur en 16.45 uur 
worden voorzien:  
- doorgaand verkeer in Sint-Niklaas aan het kruispunt Hertjen / Houten Schoen, richting De 
Cauwerstraat / Passtraat wordt omgeleid via Hertjen, Koningin Astridlaan en Prins 
Boudewijnlaan
- doorgaand verkeer in Sint-Niklaas aan het kruispunt Passtraat / Prins Boudewijnlaan, richting 
De Cauwerstraat, Damstraat en Houten Schoen, wordt omgeleid via Prins Boudewijnlaan en 
Hertjen
 
Wegomleidingen voor het verkeer op zondag 21 augustus 2022 tussen 8.20 uur en 13.15 uur 
worden voorzien:  
Omwille van de wegenwerken op het viaduct over de E17 in de Hoogkamerstraat wordt het 
doorgaand verkeer in Sint-Niklaas aan het kruispunt Hoogkamerstraat / Hoge Heerweg / 
Eigenlostraat richting Velle (Temse) omgeleid via Eigenlostraat (tot Laagstraat), Laagstraat, 
Laagstraat (Temse), Frankrijkstraat (Temse), Schoenstraat (Temse), Kleine Dweersstraat (naar 
Doornstraat), Doornstraat (Temse), Beekstraat (Temse) en Veldstraat (Temse).

Artikel 2
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet.
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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.

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst
algemeen directeur

Lieven Dehandschutter
burgemeester

 


