COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
uittreksel
Zitting van 29 januari 2018
Aanwezig:

Gerard Liefooghe, burgemeester-voorzitter
Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan Albrecht, schepenen
Karolien Avonture, OCMW-voorzitter
Wouter Accou, secretaris

Verontschuldigd:
Afwezig:
VASTSTELLEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT - LIQUIDPARTY OP 24 FEBRUARI
2018
Voorwerp en motivering
Aanvraag van 26 januari 2018 door Jelle Ceulenaere, vertegenwoordiger van KLJ Veurne ter
gelegenheid van de Liquidparty op 24 februari 2018.
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
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 57.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen.
Wet over de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart
1968, 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 zaterdag 24 februari 2018 vanaf 19 u. tot zondag 25 februari 2018 om 5 u. is stilstaan en
parkeren verboden ter hoogte van:
- Klarewal: vanaf huisnummer 1 tot aan huisnummer 9, langs beide zijden van de weg
- Hoogstraat: vanaf kruispunt met de Putstraat tot aan kruispunt met de Schooldreef, langs
beide zijden van de weg komende vanuit de Putstraat
Dit verbod wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E3 met bijhorende pijlen.
Op zaterdag 24 februari 2018 vanaf 19 u. tot zondag 25 februari 2018 om 5 u. is het
verboden rijrichting voor alle bestuurders dit in de volgende straat:
- Klarewal: vanaf kruispunt Klarewal-Burgmolenstraat tot aan kruispunt Klarewal in de
rijrichting van de Lindemolen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden F19, C31 en C1.
Overtredingen van dit reglement worden bestraft met politiestraffen.
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Deze beslissing te bezorgen aan:
•

de aanvrager: jelleceulenaere@hotmail.com

•

de lokale politie

•

PZ Spoorkin - OGP en operaties

•

de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg

•

de griffie van de Politierechtbank in Veurne

Als de weg wordt afgesloten, een afschrift bezorgen aan:
•

de lijn

•

de MUG Veurne

•

Wit-Geel Kruis

•

Brandweer Veurne

•

Brandweer Lo

•

Brandweer Poperinge
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get. Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter
eensluidend afschrift
Alveringem, 7 februari 2018

Wouter Accou
secretaris

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter
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Handtekening(en)
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