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Karolien Avonture, OCMW-voorzitter
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VASTSTELLEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT TER GELEGENHEID VAN DE
KERMIS TE ALVERINGEM OP 17 SEPTEMBER 2017
Voorwerp en motivering
Aanvraag van 3 juli 2017 door Feestcomité Alveringem (info@publix.be) ter gelegenheid van
de kermis te Alveringem op 17 september 2017.
Naar aanleiding van het evenement zijn verkeersmaatregelen noodzakelijk om de veiligheid
van de weggebruikers en het vlot verloop van het normale verkeer te garanderen.
Regelgeving
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikels 135
§2 en 119.
Wet van 16 maart 1968 over de politie over het wegverkeer, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en latere wijzigingen, in het bijzonder
titel III over de verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 over de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, en latere wijzigingen.
Besluit
Op zondag 17 september 2017 vanaf 6.00 u. tot 21.00 u.:
1. Afsluiten van de weg (vanaf 7.00 u. tot 21.00 u.)
- Sint-Rijkersstraat ter hoogte van RAWA
- Kwellemolenstraat ter hoogte van Sint-Rijkersstraat
- Putstraat ter hoogte van Hoogstraat
- Nieuwstraat ter hoogte van Oerenstraat
- Oude Fortemstraat ter hoogte van Oerenstraat
Op deze plaatsen dient een C3 te staan op een nadar met gele knipperlichten en wordt de
weg volledig afgesloten. Er dienen voldoende nadars voorzien te worden zodat de weg
volledig kan worden afgesloten met nadars.
2. Afsluiten van de weg, uitzonderlijk plaatselijk verkeer (vanaf 7.00 u. tot 21.00 u.)
- Sint-Rijkersstraat ter hoogte van Papestraat
- Kwellemolenstraat ter hoogte van Oerenstraat
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- Fortem ter hoogte van Hoogstraat
Op deze plaatsen dient een C3, F45 te staan met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk
verkeer' en gele knipperlichten.
3. Verbod zwaar vervoer (vanaf 7.00 u. tot 21.00 u.)
- Oudekapellesteenweg ter hoogte van Rabbelaeresteenweg
- Sint-Rijkersstraat ter hoogte van Nieuwe Herberg
Op deze plaatsen dient een C21 te staan, 3.5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer.
4. Omleidingen
Komende van N8:
- voor personenwagens: Papestraat, Burgmolenstraat, Lindemolen, Hoogstraat, Fortem -->
Diksmuide
- voor vrachtwagens: Hoogstadestraat, Gapaard, Romanestraat --> Diksmuide
Komende van Diksmuide:
- voor personenwagens: Hoogstraat, Lindemolen, Burgmolenstraat --> N8
- voor vrachtwagens: Rabbelaresteenweg, Romanestraat, Gapaard --> N8
Voor alle deelnemers wordt een specifieke route voorzien, aangeduid met verschillende
gekleurde pijlen, die reeds vooraf aan de deelnemers wordt bekend gemaakt.
5. Eénrichtingsverkeer (vanaf 7.00 u. tot 21.00 u.)
- Papestraat
- Burgmolenstraat (vanaf kapelletje tot aan Dolfijnstraat)
- Dolfijnstraat
Er dient een F19 geplaatst te worden:
- in het begin van de Papestraat ter hoogte van de Sint-Rijkersstraat
- halfweg de Papestraat richting Burgmolenstraat
- in de Burgmolenstraat ter hoogte van het kapelletje richting Dolfijnstraat
- in de Dolfijnstraat ter hoogte van kruispunt Burgdreef richting Sint-Rijkersstraat
Er dient een C1 geplaatst te worden:
- in de Papestraat ter hoogte van de Burgmolenstraat
- halfweg de Papestraat richting Sint-Rijkersstraat
- in de Dolfijnstraat ter hoogte van de Sint-Rijkersstraat
- in de Burgmolenstraat ter hoogte van de Burgdreef
Er dient een C31 geplaatst te worden:
- (verboden rechts) Sint-Rijkersstraat ter hoogte van Dolfijnstraat - komende van de N8
- (verboden links) Sint-Rijkersstraat ter hoogte van Dolfijnstraat - komende van Alveringem
- (verboden rechts) Burgmolenstraat ter hoogte van Papestraat - komende van Alveringem
- (verboden links) Burgmolenstraat ter hoogte van Papestraat - komende van de N8
- (verboden links) Papestraat, doodlopend gedeelte
- (verboden rechts) Burgdreef ter hoogte van Dolfijnstraat - komende van de N8
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6. Parkeerverbod (vanaf 6.00 u. tot 21.00 u.)
- Sint-Rijkersstraat: vanaf nr. 1 tot RAWA (beide zijden)
- Dorp: volledig
- Putstraat: volledig
- Putplein: eerste gedeelte tot aan het eerste kruispunt (beide zijden)
- Kaatsspelstraat: volledig (uitgezonderd mindervaliden en kerkbezoekers)
- Oude Fortemstraat: volledig
- Nieuwstraat: vanaf nummer 1 tot aan de Rethorica (beide zijden)
- Schooldreef: tussen Nieuwstraat en Hoogstraat (beide zijden)
- Hoogstraat: tussen Lovoetweg en Schooldreef (beide zijden)
Op deze plaatsen dienen verkeersborden E3 te staan met bijhorende pijlen.
Voor de bakkerijen dienen twee parkeerplaatsen voorzien te worden voor de klanten en dit
tot 11.00 u.
Een uittreksel te bezorgen aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg en aan de
griffie van de Politierechtbank in Veurne.
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