GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

ZITTING VAN 20 JUNI 2022
Aanwezig

Dirk Sioen: Burgemeester;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Johan Demonie,
Joachim Jonckheere: Schepenen;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:
Dossierbeheerder: Jasper Vallaeys

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Parkies 2022
Bevoegdheid
-

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, Art. 130bis: het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer
(gewijzigd door de wet van 12 januari 2006)
Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid
Naam behandelende ambtenaar: Jasper Vallaeys

Wetgeving
-

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer
Ministeriële omzendbrief van 31 maart 2014
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, met opeenvolgende
wijzigingen
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Relevante documenten
-

Naar aanleiding van navermeld evenement: Parkies 2022

Advies van de dienst – Situatie – Motivatie
-

Uit veiligheidsoverwegingen is het wenselijk een aantal maatregelen op te leggen ter
bevordering van de openbare veiligheid en orde en het verkeer.

Stemming
Unaniem goedgekeurd
Besluit
-

Op vrijdag 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 19 augustus en 26 augustus 2022 telkens
van 18.00 uur tot 24.00 uur, zijn navermelde regels van kracht:
o

Parkeren is verboden – aan beide zijden van de rijbaan – voor iedere
bestuurder in de volgende straten of gedeelten van straten:




Berten Pilstraat – vanaf ingang Kasteelpark – parking 1 tot aan het
kruispunt met de Grote Molenstraat
Berten Pilstraat – vanaf het kruispunt met de Grote Molenstraat tot aan
het kruispunt met de Plasstraat

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door middel
van de verkeersborden E1 met onderborden Xa en Xb.
o

Parkeren is verboden voor iedere bestuurder in de volgende straten of
gedeelten van straten:


Berten Pilstraat – volledige parking 2 kasteelpark

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door middel
van de verkeersborden E1 met onderborden Xa en Xb.
o

Toegang is verboden – uitgezonderd plaatselijk verkeer – in de volgende
straten of gedeelten van straten:




Berten Pilstraat – vanaf het kruispunt met de Ieperstraat tot aan ingang
van het Kasteelpark – parking 1
Grote Molenstraat – vanaf het kruispunt met de Guido Gezellelaan tot aan
het kruispunt met de Berten Pilstraat
Berten Pilstraat – vanaf het kruispunt met de Plasstraat tot huisnummer
18

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door middel
van de verkeersborden C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer, bevestigd aan
nadarhekkens.
o

Toegang is verboden voor iedere bestuurder in de volgende straten of gedeelten
van straten:
 Berten Pilstraat – vanaf ingang kasteelpark – parking 1 tot aan het
kruispunt met de Grote Molenstraat
 Kruispunt Grote Molenstraat / Berten Pilstraat
 Berten Pilstraat – vanaf huisnr.18 tot aan het kruispunt met de Grote
Molenstraat

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door middel
van de verkeersborden C3.
-

Op het kruispunt Spilstraat/Beselarestraat dient een bord te staan met doortocht
Berten Pilstraat onderbroken. Dit herhaald op de kruispunten Berten
Pilstraat/Spilstraat en Plasstraat/Spilstraat.

-

Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze overeenkomstig art. 12 van het
K.B. van 16 maart 1968 bekend wordt gemaakt. Zij zal van kracht blijven zolang deze
aangelegenheid duurt.

-

Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere straffen
door andere wetten voorzien.

-

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd via e-mail aan:
o De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper
o De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank
o Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper
o PZ Arro Ieper – Dienst Operationele Coördinatie
o Dienst infrastructuur
o Verantwoordelijke openbare werken/riolering Zonnebeke
o De brandweercommandant van Zonnebeke
o De mobiliteitsambtenaar van Zonnebeke
o De ambtenaar nood- en interventieplanning van Zonnebeke

o
o
o
o
o
o

De Lijn Regio Kortrijk-Ieper, Weggevoerdenlaan 4 te 8500 Kortrijk
De Lijn West-Vlaanderen
Hulpcentrum 100 – Zandstraat 148 – 8200 Brugge - info@hcs112wvl.be
Federale gezondheidsinspecteur – FAC Kamgebouw – Koning Albert I-laan 1/5 –
Bus 1 – 8200 Brugge (Inlichtingen Filip Lingier idem adres tel. 02 524 79 30 of 02
524 79 31)
Medische Hulpverlening – Jan Ypermanziekenhuis – P/A Briekestraat 12 – 8900
Ieper - noodplan@yperman.net
De inrichter/organisator

Namens het Schepencollege,
Algemeen Directeur
(get) A. Wyffels

Burgemeester
(get) D. Sioen
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Algemeen Directeur ,
Getekend door
Alain Wyffels
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A. Wyffels

De Burgemeester,
Getekend door
Dirk Sioen
Datum: 2022.06.21
16:46:15 +02:00

D. Sioen

