UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
10 mei 2022

Aanwezig:

Dirk De Maeseneer,
burgemeester-voorzitter;
Erwin Van Heesvelde, Lieselot Bleyenberg, Dirk Gistelinck,
Frederik De Buck, Frank De Vis,
schepenen;
Lena De Smaele,
algemeen directeur

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTERING STRAATFEEST BEGONIASTRAAT.
Juridische grond
•

Wet van 1 augustus 1899 betreffende de Politie over het Wegverkeer, gecoördineerd bij het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 en latere wijzigingen.

•

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 287 en 288.

•

Algemeen Reglement op de politie van het Wegverkeer van 1 december 1975 en latere
wijzigingen.

Motivering
•

Er werd een aanvraag ingediend voor het organiseren van een zomerfeest te Melle op
datum van 21 mei 2022.

•

Op 21 mei 2022 vindt op het grondgebied van de gemeente Melle in de Begoniastraat een
feest plaats en met het oog op de organisatie, alsook met betrekking op de veiligheid van de
deelnemers, de toeschouwers en de weggebruikers is het noodzakelijk
voorzorgsmaatregelen te treffen.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Op 21 mei 2022 is er een tijdelijke verkeersreglementering van toepassing naar
aanleiding van een zomerfeest.

Artikel 2

Deze tijdelijke verkeersreglementering wordt goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen in zitting 10 mei 2022.

Artikel 3

Onderhavig politiereglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel
186 van het gemeentedecreet.

Artikel 4

Verkeersmaatregelen
1°

Verboden stilstaan en parkeren in volgende straten of straatdelen:

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan en parkeren in volgende
straten/straatdelen, openbare parkings en-pleinen:
Begoniastraat, weggedeelte begrepen tussen de Tuinstraat en de Palmstraat
Dit verbod wordt gesignaleerd met de verkeersborden E3.
2°

Alle verkeer verboden:
Alle verkeer wordt verboden voor iedere bestuurder
straten/straatdelen, openbare parkings en –pleinen:

in

volgende

Begoniastraat, weggedeelte begrepen tussen de Tuinstraat en de Palmstraat
Dit verbod wordt gesignaleerd met de verkeersborden C3.
Artikel 5

Wegomlegging
Het verkeer komende van de Palmstraat wordt omgeleid via de Begoniastraat,
Wautersdreef, Azaleastraat en de Tuinstraat.
Het verkeer komende van de Tuinstraat wordt omgeleid via de Azaleastraat,
Wautersdreef en de Begoniastraat.
De wegomlegging wordt aangeduid met de verkeersborden F41.
Ter hoogte van het kruispunt Tuinstraat met Azaleastraat wordt het verkeersbord
F45a (doodlopende weg met uitweg naar links) geplaatst.

Artikel 6

Toepassing
Deze politieverordening is geldig van 20 mei 2022 19 uur tot 22 mei 2022 12 uur.
namens het college van burgemeester en schepenen,
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