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MOBILITEIT 

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 11 augustus 2019 naar aanleiding van een buurtfeest in de 

Onze-Lieve-Vrouwestraat 

De BURGEMEESTER, 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 

maart 1968 inzonderheid op Titel I, Hoofdstuk II; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 

6 § 1 X; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de 

leden van de Vlaamse regering; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en 

de plaatsing van de verkeerstekens; 

Gelet op de artikels 119, 134§1 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op de artikels 40, 41, 285, 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

Overwegende dat op 11 augustus 2019 een buurtfeest georganiseerd wordt in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 

te Ingelmunster; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient opgetreden te worden; 

Overwegende dat naar aanleiding van dit buurtfeest bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het 

oog op de veiligheid van de deelnemers; 

BESLUIT:  

Artikel 1 – Op zondag 11 augustus 2019 vanaf 11.00 uur tot 20.00 uur is alle verkeer verboden in de Onze-Lieve-

Vrouwestraat tussen huisnummer 51 en huisnummer 65 (deel van de straat ter hoogte van de 

nummers 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 en 65). 

Dit verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, bevestigd aan 

nadarbarelen. 

Artikel 2 – De organisator verwittigt de bewoners van de straat over dit evenement en de genomen 

verkeersmaatregels. 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 9202-3957-7176-2275.

https://www.verifieer.be/code/9202395771762275


 

 

 

Artikel 3 – De nodige signalisatie wordt door de gemeente tijdig op de afgesproken plaatsen gebracht, doch niet 

geplaatst. De organisator plaatst tijdig de signalisatie. Op het einde van de activiteit wordt de 

signalisatie aan de kant gezet door de organisatie. 

Artikel 4 – De woningen moeten altijd bereikbaar blijven (4m vrije doorgang) voor de voertuigen van de hulp- en 

veiligheidsdiensten. 

Artikel 5 – Overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf voor zover geen wet, 

algemeen reglement of provinciale verordening, andere straffen voorziet. 

 

 

 

Ingelmunster,  

De burgemeester, De algemeen directeur, voor medeondertekening 

Kurt Windels ir. Dominik Ronse 
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