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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

31 2022_CBS_02382 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van 
de verplaatste donderdagse markt naar Hendrik Heymanplein 
en deel van de Castrohof op donderdag 4 augustus 2022: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Van vrijdag 5 augustus 2022 tot en met zondag 7 augustus 2022 heeft de Euromarkt plaats op 
het evenementenplein aan Grote Markt.
De kramen worden reeds opgesteld vanaf donderdag 4 augustus 2022.
De kramen zijn ten laatste woensdag 10 augustus 2022 terug verwijderd van het 
evenementenplein aan Grote Markt.
Hierdoor wordt de wekelijkse donderdagse markt op donderdag 4 augustus 2022 verplaatst 
naar (volledig) Hendrik Heymanplein en naar het deel van de Castrodreef tussen Hendrik 
Heymanplein en de rijbaan naast de Castrohof.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 130 bis.

Argumentatie
Hiervoor zijn tijdelijke verkeersmaatregelen 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 
verplaatste donderdagse markt naar Hendrik Heymanplein en deel van de Castrohof op 
donderdag 4 augustus 2022:
Parkeerverbod: op donderdag 4 augustus 2022 van 00 uur tot 15 uur:  
- op Hendrik Heymanplein: op volledige parkeerplein
- op Hendrik Heymanplein: op rijbaan tussen Grote Markt en Hoveniersstraat       
  (= op parkeerstroken langs kant van bibliotheek en langs kant van grasplein aan de Castrohof)
- op Hendrik Heymanplein: op rijbaan (doorsteek van / naar Monseigneur Stillemansstraat
  (= rechts van rijbaan vanaf in-/uitrit parking tot Monseigneur Stillemansstraat)
- in de Castrodreef:  op rijbaan tussen Hendrik Heymanplein en de rijbaan naast de Castrohof
  (= de toegangsweg naar het parkeergebouw van CM en naar de parking van de 
stadsvoertuigen)
  (= op parkeerstroken langs beide zijden van rijbaan)
- in Nieuwstraat: op rijbaan tussen Kroonmolenstraat en de Castrodreef
  (= op parkeerstrook rechts van rijbaan)

Verbod van doorrij: op donderdag 4 augustus 2022 van 3 uur tot 15 uur:  
- op Hendrik Heymanplein: op rijbaan vanaf Grote Markt, richting Hoveniersstraat
- op Hendrik Heymanplein: op rijbaan vanaf Hoveniersstraat, richting Grote Markt
- op Hendrik Heymanplein: op rijbaan vanaf Monseigneur Stillemansstraat, richting bibliotheek
- in de Castrodreef: op rijbaan tussen Hendrik Heymanplein en de rijbaan naast de Castrohof
  (= de toegangsweg naar het parkeergebouw van CM en naar de parking voor de 
stadsvoertuigen)
 
Verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg: op donderdag 4 
augustus 2022 van 3 uur tot 15 uur:  
- in Hoveniersstraat: vanaf Hendrik Heymanplein, richting Nieuwstraat
- in Nieuwstraat: vanaf Baron Dhanisstraat, richting de Castrodreef
- in Nieuwstraat: vanaf Hoveniersstraat richting de Castrodreef
- in Nieuwstraat: vanaf Kroonmolenstraat, richting de Castrodreef
- in de Castrodreef: vanaf Nieuwstraat, richting Hendrik Heymanplein, tot rijbaan naast de 
Castrohof (= toegangsweg naar parkeergebouw van CM en naar parking voor de 
stadsvoertuigen)
 
Tijdelijk aanpassen van reguliere toestand: op donderdag 4 augustus 2022 telkens van 3 uur tot 
15 uur:  
- in Nieuwstraat: ter hoogte van Kroonmolenstraat, richting de Castrodreef: verplichte rijrichting 
wordt afgedekt
- in Nieuwstraat: te hoogte van de Castrodreef, richting Kroonmolenstraat: verbod van doorrij 
wordt afgedekt
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- in de Castrodreef: ter hoogte van Nieuwstraat, richting Hendrik Heymanplein: verplichte 
rijrichting wordt afgedekt
- in de Castrodreef: ter hoogte van rijbaan naast de Castrohof (= de toegangsweg naar het 
parkeergebouw van CM en naar de parking voor de stadsvoertuigen), richting Nieuwstraat: 
verbod van doorrij wordt afgedekt
- in Hoveniersstraat: ter hoogte van Monseigneur Stillemansstraat / Baron Dhanisstraat, richting 
Nieuwstraat, tot Hendrik Heymanplein: verplichte rijrichting wordt afgedekt
- in Hoveniersstraat: ter hoogte van Hendrik Heymanplein, richting Monseigneur 
Stillemansstraat / Baron Dhanisstraat: verbod van doorrij wordt afgedekt
 
Verkeer blijft wel mogelijk:  
- vanuit Hoveniersstraat via Nieuwstraat richting de Castrodreef
- vanuit de Castrodreef via Nieuwstraat richting Hoveniersstraat.
Evenwel blijft toestand in schoolerfzone in Kroonmolenstraat van kracht (met anderen woorden 
geen verkeer in Kroonmolenstraat in beide richtingen tussen Nieuwstraat en Hemelaerstraat).

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.

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst
algemeen directeur

Lieven Dehandschutter
burgemeester

 


