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Besprekingen en besluiten van het College 

 

Technische dienst - Afdeling Wegen en verkeer - Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van wandel- en fietsroutes Assenede zomer vol verhalen in de periode van 21.06.2021 tot 

en met 20.09.2021. 

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 

• De aanvraagdocumenten ontvangen op 03.06.2021 van de wandel- en fietsroutes zomer vol 

verhalen van 21.06.2021 tot en met 20.09.2021 aangevraagd door Cultuurdienst Assenede. 

• Het advies van 08.06.2021 van AWV. 

Verantwoording 



 

 

• Naar aanleiding van dit evenement wordt er tijdelijk bewegwijzering geplaatst langs 

gemeente- en gewestwegen. 

Stemmen  

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT  

Artikel 1 

Naar aanleiding van de wandel- en fietsroutes Assenede zomer vol verhalen van 21.06.2021 tot en 

met 20.09.2021 aangevraagd door Cultuurdienst Assenede, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede 

wordt toelating verleend voor het plaatsen van tijdelijke wegwijzers op volgende locaties: 

*GEWESTWEGEN: 

N436 

N448 

N458 

De voorwaarden vervat in het advies van Agentschap Wegen en verkeer van 08.06.2021 moeten 

worden nageleefd. 

* GEMEENTEWEGEN: 

-Fietstocht: 

Hoogstraat, Dijkstraat, Groenendijkstraat, Valkstraat, Standaertswegel, Oude Molenstraat, 

Gezusterstraat, Scheurhoekstraat, Hollekenstraat, Posthoorn, Braakmanstraat, Notelaarstraat, 

Meuleken, Graafjanstraat, Botermanstraatje, Vliet, fietspad op de oude spoorwegbedding, Oude 

Boekhoutestraat, Hooghofstraat, Benningstraat, Schare, Landsdijk, Gravenstraat, Meersstraat, 

Blokmeersstraat, Hogevorst, Hogevostwegel, Tramstatie, Dorp, Kraaigemstraat, Lembekestraat, 

Stroomstraat, Rijkestraat, Koning Albertstraat, Molenhoek, Cisterciënzerinnenstraat, Abdijstraat, 

Kloosterpad, Heide, Kloosterakkerstraat, Gooiken, Bijsterveld, Vlasgaardstraat, Lindekenstraat, Vier 

Ambachtenstraat, Oude Gentweg, Molenstraat 

-Wandelroute Assenede: 

Lochtingstraat, Hoogstraat, Dijkstraat, Groenendijkstraat, Valkstaat, Smoutersdijkstraat, Oude 

Molenstraat, Hollekenstraat, Doornendijkstraat, Kapellestraat, Knotwilgenstraat, De Maatstraat, 

fietspad op de oude spoorwegbedding, Elsburgstraat, Kasteelstraat, Kloosterstraat, Stadhuisstraat, 

Markt 

-Wandelroute Bassevelde: 

Dorp, fietspad op de oude spoorwegbedding, Oude Boekhoutestraat, Hooghofstraat, Benningstraat, 

Schare, Landsdijk, Gravenstraat, Meersstraat, Blokmeersstraat, Hogevorst, Hogevorstwegel, 

Kaprijkestraat, Rozemarijnstraat, kerkwegel, Kerkstraat 

-Wandelroute Boekhoute: 

Botermanstraatje, Graafjanstraat, Notelaarstraat, Haven, Braakmanstraat, Posthoorn, 

Kapellepolderstraat, Tingelhoek 

-Wandelroute Oosteeklo: 

Oosteeklo-dorp, Gooiken, Kloosterakkerstraat, Abdijstraat, Antwerpse Heirweg, Slingerij, Heide, 

Kloosterpad, Cisterciënzerinnenstraat, Molenhoek, Rijkestraat, Stroomstraat  

Mits naleving van de bepalingen vervat in het gecoördineerd politiereglement Politiezone Assenede-

Evergem Hoofdstuk I Openbare Rust, Afdeling 2 Organiseren van een evenement, Onderafdeling 7 

Aanplakken en plaatsen van tijdelijke reclame- en bewegwijzeringsborden meer bepaald in artikels 

1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 en 1.25. 



 

 

Op de rijweg, het fietspad en het voetpad mogen geen tijdelijke markeringen met betrekking tot het 

evenement of bewegwijzering naar het evenement worden aangebracht.  De verbod geldt ook voor 

openbare pleinen, parken en parkeerplaatsen. 

Art. 2 

De opgelegde voorwaarden van de bevoegde diensten van de federale overheid in het kader van de 

bestrijding van het COVID-19 (Coronavirus) moeten gerespecteerd worden. 

Art. 3 

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

bepalingen, verplichtingen en voorschriften, zoals ondermeer 

• het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning 

• het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste toelating/vergunning van de 

wegbeheerder 

• het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vereiste vergunningen, toelatingen of 

machtigingen en de nodige keuringsattesten 

Art. 4 

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

aanleiding van ongevallen, die door het evenement zouden worden veroorzaakt. 

Art. 5 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 

het lokaal bestuur van 22.12.2017.  

Art. 6 

Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de 

toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 

 

Art. 7 

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

schepenen van 15.06.2021 Zijnde: 

• plan 1 : fietstocht 

• plan 2: wandeltocht Assenede 

• plan 3: wandeltocht Bassevelde 

• plan 4: wandeltocht Boekhoute 

• plan 5: wandeltocht Oosteeklo 

 

Art. 8 

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 

• Cultuurdienst Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede 

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

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

Eeklo 

 

Namens het college 



 

 

 

Get. Frederik Willems Get. Philippe De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 


