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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 20 februari 2023
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); 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; de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld)

28 2023_CBS_00565 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van 
de carnavalstoet te Belsele op zondag 5 maart 2023: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De jaarlijkse carnavalstoet te Belsele heeft plaats op zondag 5 maart 2023 tussen 13.30 uur en 
17 uur.
De opstelling van de karavaan carnavalswagens heeft plaats aan Belseledorp tussen Lokerse 
Baan / Nieuwe Baan (N70) tot aan Kerkstraat / Hof van Belsele vanaf 12 uur. 
De vorming van de carnavalstoet heeft plaats aan Belseledorp tussen Lokerse Baan / Nieuwe 
Baan (N70) tot aan Kerkstraat / Hof van Belsele vanaf 13.30 uur.
De carnavalstoet vertrekt om 14.11 uur in Belseledorp aan Vijverstraat / Koutermolenstraat.
De route van de carnavalstoet is voorzien langs Belseledorp, Kerkstraat, Gavermolenstraat, 
Rozenlaan en Belseledorp.
De ontbinding is voorzien aan Belseledorp tussen de Eindestraat en Lokerse Baan / Nieuwe 
Baan (N70).
Vermits in het kader van de carnavalstoet te Belsele op zondag 5 maart 2023 tussen 12 uur en 
18 uur, onder andere Belseledorp tussen Lokerse Baan / Nieuwe Baan en Sint-Andriesstraat / 
Hulstendreef afgesloten is voor alle verkeer, kunnen de lijnvoeringen 21 en 22 hun normale 
traject niet behouden.
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Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 130bis.

Argumentatie
De organisatie van de carnavalstoet te Belsele op zondag 5 maart 2023 maakt het invoeren van 
een tijdelijke politieverordening noodzakelijk.

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 5 maart 2023:
 
Parkeerverbod van donderdag 2 maart 2023 tot en met maandag 6 maart 2023:  
- in Belseledorp: op het dorpsplein (vóór het gemeentehuis en naast de kerk).
 
Parkeerverbod langs beide zijden van rijbaan op zondag 5 maart 2023 van 10 uur en 20 uur:  
- in Belseledorp: op rijbaan tussen Lokerse Baan / Nieuwe Baan (N70) en Hulstendreef / Sint-
Andriesstraat;
- in Koutermolenstraat: tussen Belseledorp en Eindestraat / Kleemstraat;
- in Vijverstraat: tussen Nieuwe Baan (N70) 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 Rozenlaan;
- in Rozenlaan: tussen Tuinlaan / Bookmolenstraat en Hulstendreef / Sint-Andriesstraat.
 
Verbod van doorrij voor alle verkeer in beide richtingen op zondag 5 maart 2023 van 12 uur tot 
18 uur:  
- 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.
 
Verbod van doorrij voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg op 
zondag 5 maart 2023 van 12 uur tot 18 uur:  
- 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;
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- in Kasteeldreef: vanaf Vijverstraat en vanaf Lange Dreef, richting Belseledorp, tot aan Hof van 
Belsele;
- in Koutermolenstraat: vanaf Kleemstraat / Eindestraat, richting Belseledorp / Vijverstraat, tot 
aan Belseledorp / Vijverstraat;
- in Eindestraat: vanaf Koutermolenstraat / Kleemstraat, richting Belseledorp, 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 
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.

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

 


