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College van burgemeester en 
schepenen

Besluit Zitting van 24 mei 2022

16 Tijdelijk politiereglement betreffende het verkeer naar aanleiding 
van de uitbreiding van terrasmogelijkheden voor de horecazaken, 
gelegen aan de Zuid-Westkant van het Gemeenteplein en de 
aansluiting met de Kerkstraat

GOEDKEURING

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Rita Moors, Eerste schepen; de heer Wim Vangeel, 
Tweede schepen; de heer Dirk Snyers, Derde schepen; mevrouw Romi Soors, Vierde schepen; 
mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde schepen en voorzitter BCSD ; de heer Bernard Zwijzen, Algemeen 
directeur wnd

Juridische motivering
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer

Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer

Ministerieel Besluit bepalende de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens

Ministeriële Omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en plaatsing der verkeerstekens

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikels 56, 286 en 287

Feitelijke motivering
Gezien het succes vorige jaren zijn de horecazaken aan het Gemeenteplein vragende partij om de 
openbare weg in gebruik te nemen ter hoogte van deze horecazaken rond het Gemeenteplein, en dit 
voor het uitbaten van een terras. 

De openbare weg zal in gebruik genomen worden vanaf woensdagmiddag 25 mei.

Er blijft voldoende parkeergelegenheid beschikbaar op het Gemeenteplein. Er worden geen parkings 
op het Gemeenteplein ingenomen.

Besluit

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing vanaf 25 mei 2022 tot en met 30 september 2022 en zal vervolgens 
geëvalueerd worden met het oog op een mogelijke verderzetting. Tijdens de schooldagen kan de 
inname enkel tijdens het weekend van vrijdagavond 16 u tot en met zondagavond 23u59. Tijdens de 
schoolvakanties kan de inname op onbeperkte en continue basis gebeuren.

Artikel 2
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Parkeerverbod wordt opgelegd op de parkeerplaatsen voor het Wit-Geel Kruis, gelegen aan het 
Gemeenteplein, vanaf 25 mei 2022 tot en met 30 september 2022

Artikel 3
Parkeerverbod wordt opgelegd op de vier parkeerplaatsen ter hoogte van het Hukske, gelegen aan de 
overkant van de rijweg, van 25 mei 2022 tot en met 30 september 2022 zoals aangeduid op 
bijgevoegd plan. 

Artikel 4
Wordt onttrokken aan het motorvoertuigenverkeer: het gedeelte van de openbare weg rond het 
Gemeenteplein ter hoogte van de horecazaken, namelijk vanaf het Administratief Centrum tot aan de 
aansluiting met de Kerkstraat, en dit vanaf 25 mei 2022 tot en met 30 september 2022. Tijdens 
schooldagen zal dit enkel tijdens het weekend zijn vanaf vrijdagnamiddag 16 u tot zondagavond 
23u59. Tijdens de schoolvakanties zal de onttrekking doorlopend zijn voor de duur van de vakantie. 
De doorgang over het Gemeenteplein wordt niet afgezet met nadarhekken.

Artikel 5
Van vrijdag 27 mei om 15u30 tot en met zondag 29 mei om 22u30 wordt bovendien, conform het 
politiereglement de dato 10 mei 2022 betreffende het verkeer naar aanleiding van het 
Foodtruckfestival Chefs On Wheels, de openbare weg rondom het Gemeenteplein onttrokken aan het 
voertuigenverkeer.

Artikel 6
Toestemming wordt gegeven aan de betrokken horecazaken om het openbare domein in gebruik te 
nemen gedurende de in artikel 3 vermelde periodes. Na afloop van de periodes van inneming zal het 
ingenomen openbaar domein opnieuw volledig vrijgemaakt worden

Artikel 7
Het gemeentebestuur voorziet de nodige signalisatie met betrekking tot dit reglement. De betrokken 
horecazaken dienen deze steeds vóór de ingebruikname van het openbare domein tijdig op de 
precieze locatie te plaatsen en na de ingebruikname aan de kant te zetten.
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Namens Het College van burgemeester en schepenen

#$ondertekening1$#

Algemeen directeur wnd
Bernard Zwijzen 

#$stempel$#

#$ondertekening2$#

Burgemeester
Luc Wouters 
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