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Besprekingen en besluiten van het College 

 

Technische dienst - Afdeling Wegen en verkeer - Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor 

tijdelijke inname van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen naar aanleiding van 

Basseveldekermis van 18.06.2021 tot en met 21.06.2021. 

Bevoegdheid  

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 art. 56. 

Wetten en Reglementen 

• De wet van 16.03.1968 betreffende de politie van het wegverkeer. 

• Het koninklijk Besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. 

• Het Ministerieel Besluit van 11.10.1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 

• Het Ministerieel Besluit van 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en 

verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

• Het besluit van de gemeenteraad van 03.09.2009 betreffende Verkeer  Gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer – Delegatie aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

• De besluiten van de hogere overheid houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

Verwijzingsdocumenten 

• / 

Verantwoording 

• Het college van burgemeester en schepenen van 08.06.2021 ging akkoord voor het plaatsen 

van tijdelijke terrassen in het Dorp tussen Beekstraat/Assenedestraat en de Nieuwe 

Boekhoutestraat te Bassevelde tijdens de openingsuren van de kermisattracties. 



 

 

• Naar aanleiding van dit evenement is het noodzakelijk dat een aantal verkeersbeperkende 

maatregelen worden ingevoerd om de verkeersveiligheid te verzekeren. 

Stemmen  

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT  

Artikel 1 

Onder voorbehoud van het geven van een toelating door het college van burgemeester en 

schepenen voor het plaatsen van tijdelijke terrassen op het openbaar domein van 18.06.2021 tot en 

21.06.2021 nl. voor: 

- het tijdelijk terras van Café Moderne, mw. Linda Vercauteren, Assenedestraat 2 te 9968 Bassevelde 

en De Lindekens, mw. Rita Cattoir, Dorp 1 te 9968 Bassevelde opgesteld wordt tussen de Beekstraat/ 

Assenedestraat en de Nieuwe Boekhoutestraat  

zijn de hieronder vermelde maatregelen van toepassingen dienen de hieronder vermelde 

voorwaarden te worden nageleefd.  

Naar aanleiding van het plaatsen van de terrassen wordt toelating verleend om een barunit te 

plaatsen op volgende locaties:  

- op het voetpad ter hoogte van de garage van Dorp 8 te Bassevelde voor Café Moderne en de 

Lindekens.  

Deze barunit mag geplaatst worden vanaf donderdag 17.06.2021 om 18.00 uur tot en met dinsdag 

22.06.2021 om 10.00 uur.  

Deze barunit mag niet op de rijweg geplaatst worden en mag het doorgaand verkeer niet hinderen. 

Art 2 

Het gedeelte van het Dorp gelegen tussen de Nieuwe Boekhoutestraat en de Kerkstraat mag niet 

ingenomen worden voor het plaatsen van terrassen, omdat deze zone voorbehouden wordt voor de 

bezoekers van de kermisattracties. 

Art. 3  

De in artikel 1 vermelde terrassen mogen enkel opengesteld worden voor bezoekers op volgende 

tijdstippen:  

- vrijdag 18.06.2021 vanaf 18.00 uur tot 23.30 uur  

- zaterdag 19.06.2021 vanaf 15.00 uur tot 23.30 uur  

- zondag 20.06.2021 vanaf 15.00 uur tot 23.30 uur  

- maandag 21.06.2021 vanaf 16.00 tot 23.30 uur.  

 

Voor 23.30 uur moeten alle terrasbezoekers het tijdelijk terras verlaten hebben en moet alle 

terrasmeubilair van het openbaar domein verwijderd zijn tegen 24.00 uur. 

Er  dient voldaan te worden aan de bepalingen vervat in art. 2.11, 2.12 en 2.13 van het 

gecoördineerd politiereglement. 

Het terrasmeubilair mag geplaatst worden en het tijdelijk terras mag in gebruik genomen worden  

indien de hiervoor gegeven toelating en de opgelegde voorwaarden van de bevoegde diensten van 

de federale overheid in het kader van de bestrijding van het COVID-19 (Coronavirus) gerespecteerd 

worden.  



 

 

De uitbaters van de terrassen dienen in onderling overleg twee signalisatieverantwoordelijken aan te 

duiden die tijdens de uren dat de tijdelijke terrassen op het openbaar domein instaan voor het tijdig 

plaatsen, het terugplaatsen en het verwijderen van de signalisatie en de nadarafsluitingen. 

De namen en GSM-nummers signalisatieverantwoordelijkeen:  

- Café Moderne, mw. Linda Vercauteren, Assenedestraat 2 te 9968 Bassevelde, GSM 0478 37 65 53 

- De Lindekens, mw. Rita Cattoir, Dorp 1 te 9968 Bassevelde, GSM 0476 87 71 10 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen toelating voor:  

- elektronisch versterkte muziek op de tijdelijke terrassen  

- liveoptredens op de tijdelijke terrassen  

- randanimatie op de tijdelijke terrassen .  

De gemeente zal niet instaan voor:  

- elektriciteitsvoorziening 

- watervoorziening  

- sanitaire voorzieningen  

op de tijdelijke terrassen. 

Art. 4 

Omleiding voor het doorgaand verkeer in beide rijrichtingen wordt voorzien:  

- via de Beekstraat, Wauterstraat (gemeente Kaprijke), Heinestraat (gemeente Kaprijke) Stroomstraat 

(gemeente Kaprijke) en Kaprijkestraat 

- via de Assenedestraat, Haantjen, Hendeken en Oude Boekhoutestraat  

Omleiding aan te duiden door middel van de verkeersborden F41 “Wegomlegging”. 

Tijdens de uren dat de terrassen toegankelijk zijn voor het publiek wordt in het gedeelte van de 

Kerkstraat tussen de Eendrachtstraat en de toegang naar de kerk tweerichtingsverkeer ingevoerd. 

Art. 5 

Voorwaarden en maatregelen naar aanleiding van het plaatsen van tijdelijke terrassen zoals vermeld 

in artikel 1.  

- voor de constructie alleen demonteerbare materialen worden gebruikt, zodat die steeds op een 

eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd 

- de constructie op geen enkele wijze blijvend wordt vastgehecht aan de bestaande ondergrond 

- de verharding van het openbaar domein niet wordt gewijzigd of uitgebroken 

- enkel tafels, stoelen, bloembakken en staanders voor parasols op het terras worden geplaatst 

- het terras vlot toegankelijk is voor mindervaliden  

- er mag geen afval achtergelaten worden op het terras, dagelijks op te ruimen/kuisen door de 

aanvrager. Op dinsdag 22.06.2021 ten laatste om 8.00 uur moet alles opgeruimd en opgekuist 

zijn. 

- minimale doorgang dient 1,5 meter te bedragen en een vlotte doorgang voor rolstoelgebruikers, 

fietsers en voetgangers  moet gegarandeerd worden. 

 

Art. 6 

Onderhavige toelating ontslaat de verkrijger geenszins van het naleven van alle wettelijke 

bepalingen, verplichtingen en voorschriften, zoals onder meer het aanvragen en verkrijgen van 

eventuele andere vereiste vergunningen, toelatingen of machtigingen 



 

 

Art. 7 

Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar 

aanleiding van ongevallen, die door de plaatsing van het terras zouden worden veroorzaakt. 

Art. 8 

Alle plannen die bij dit besluit horen worden goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen van 15.06.2021: 

- plan 1 : plan tijdelijke terrassen naar aanleiding van Bassevelde kermis. 

Art. 9 

Afschrift van deze beslissing zal samen met de bijhorende documenten worden overgemaakt aan: 

• De heer F. Mervielde, Korpschef politiezone Assenede-Evergem, F. De Kokerlaan 46 in 9940 

Evergem 

• Brandweer Zonecentrum, Roggestraat 70 in 9000 Gent 

• Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401M in 9000 Gent 

• Café Moderne, mw. Linda Vercauteren, Assenedestraat 2 te 9968 Bassevelde 

• De Lindekens, mw. Rita Cattoir, Dorp 1 te 9968 Bassevelde 

• De Lijn, Dendermondsesteenweg 185 in 9070 Destelbergen 

• Vlaamse Overheid, Afdeling Wegen en Verkeer, District Eeklo, Tieltsesteenweg 229 te 9900 

Eeklo 

• Gemeente Kaprijke, Veld 1 te 9970 Kaprijke  

 

 

 

Namens het college 

 

Get. Frederik Willems Get. Philippe De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 


