
College van burgemeester en schepenen van 30.03.2021 

Aanwezig

Philippe De Coninck
Burgemeester-voorzitter
 
Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn
Schepenen
 
Lien Ysebaert
Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd

Hilde Baetslé
Schepen
 
Frederik Willems
Algemeen directeur

Besprekingen en besluiten van het College

Technische dienst - Afdeling Wegen en verkeer - Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en 
tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht KLJ Assenede op 04.04.2021.

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  25.03.2021 van de fietstocht KLJ Assenede op 
04.04.2021 aangevraagd door mevrouw Josefien Goethals, KLJ Assenede.

 Het advies van 25.03.2021 van AWV.

Verantwoording

 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 de fietstocht KLJ Assenede op 04.04.2021 aangevraagd door mevrouw Josefien 
Goethals, KLJ Assenede, Zelzatestraat 75 te 9960 Assenede zijn de hieronder vermelde 
verkeersbeperkende maatregelen van toepassing.

Art. 2
Op 04.04.2021 van 10.00 uur tot 18.00 uur zijn volgende verkeersbeperkende maatregelen van 
toepassing:
- In de Basseveldestraat 50m voor kruispunt met De Maatstraat in beide rijrichtingen
- In de Kapellestraat 50m voor kruispunt met Doornendijkstraat richting Assenede centrum
- In de Kapellestraat 50m voor kruispunt met Knotwilgenstraat richting Posthoorn
- In de Hollekenstraat 50m voor kruispunt met de Oude Molenstraat richting Assenede centrum
- In de Hollekenstraat 50m voor kruispunt met Doornendijkstraat richting Philippine
- In de Oosthoek 50m voor kruispunt met Veldstraat in beide rijrichtingen
- In de Nieuwburgstraat 50m voor kruispunt met Veldstraat/Lindekenstraat in beide rijrichtingen

De deelnemers moeten zich aan de wegcode houden.

Art. 3
Naar aanleiding van de fietstocht KLJ Assenede wordt aan mevrouw Josefien Goethals, KLJ Assenede, 
Zelzatestraat 75 te 9960 Assenede de toelating verleend voor het plaatsen van tijdelijke wegwijzers 
op volgende locaties:
*GEWESTWEGEN:
N436
N458
De voorwaarden vervat in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer van 25.03.2021 moeten 
worden nageleefd.
*GEMEENTEWEGEN:
Parcours 20km:
Kloosterstraat, fietspad op de oude spoorwegbedding, Poelstraat, Poeldijkstraat, Meersmennestraat, 
Staakstraat, Kasteeldijkstraat, Valkendijk, Valkstraat, Smoutersdijkstraat, Oude Molenstraat, 
Hollekenstraat, Doornendijkstraat, Kapellestraat, Knotwilgenstraat, De Maatstraat, Knikkerstraat, 
Molenstraat, Markt
Parcours 40km:



Kloosterstraat, fietspad op de oude spoorwegbedding, Poelstraat, Poeldijkstraat, Meersmennestraat, 
Staakstraat, Kasteelsdijkstraat, Valkendijk, Valkstraat,Smoutersdijkstraat, Oude Molenstraat, 
Hollekenstraat, Doornendijkstraat, Kapellestraat, Knotwilgenstraat, Wildestraat, Vliet, Molenplein, 
Meuleken, Schare, Landsdijk, Knokstraat, Meersstraat, Hogevorst, Dorp, Kraaigemstraat, Berkstraat, 
Bekputstraat, Vent, Krekelmijt, Hazelarenhoek, Veldstraat, Lindekenstraat, Fonteinestraat, Oude 
Gentweg, Molenstraat, Markt
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. 4
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. 5
De aanvrager/organisator dient in te staan voor het plaatsen van de verkeersborden of de controle 
van de verkeersborden welke door de gemeente naar aanleiding van het evenement geplaatst 
werden.
Om ervoor te zorgen dat de verkeersborden tijdens de duur van het evenement niet worden 
weggenomen, omgedraaid, verplaatst… dienen geregeld controles te worden uitgevoerd door een 
verantwoordelijke welke hiervoor door de organisator werd aangesteld.
De borden moeten op het voetpad of in de berm op zodanige wijze opgesteld worden dat noch de 
voetgangers – noch de fietsers en het gemotoriseerd verkeer gehinderd worden.
De borden mogen, met uitzondering van in het begin en op het einde van de straat, niet rechtover 
elkaar opgesteld worden.
Alle verkeersborden die in strijd zijn met de naar aanleiding van dit evenement tijdelijk geplaatste 
verkeersborden, dienen tijdens de duur van het evenement te worden afgedekt.  Daarna dient de 
afdekking te worden verwijderd.  Dient te gebeuren door de aanvrager / organisator van het 
evenement.

Art. 6
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. 7
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. 8
Alle plannen die bij dit besluit horen worden goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen van 30.03.2021 Zijnde:



 plan 1 : parcours 20km
 plan 2: parcours 40km

Art.9 
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Art. 10 
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. 11
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
 Mevrouw Josefien Goethals, KLJ Assenede, Zelzatestraat 75 te 9960 Assenede
 Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401M in 9000 Gent
 De Lijn, Dendermondsesteenweg 185 in 9070 Destelbergen
 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
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