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34.

Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt Heizijde 05.10.2019.

Het college
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het feit dat de lokale politie Buggenhout - Lebbeke wordt belast met de handhaving
van de opgelegde verkeersmaatregelen;
Gelet op het feit dat voertuigen die in overeenstemming met deze tijdelijk ingevoerde
verkeersmaatregelen in overtreding staan of die gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd staan op
het parcours van de gemeente Lebbeke zullen worden weggetakeld;

Gelet op het feit dat de aanvrager zelf instaat voor het correct plaatsen van de geleverde
signalisatie zoals vermeld in het tijdelijk verkeersreglement;
Overwegende dat de plaatselijke toestand bijzondere maatregelen vereist om de
verkeersveiligheid en de –leefbaarheid van alle weggebruikers te verhogen;
Overwegende dat dit tijdelijk aanvullend verkeersreglement betrekking heeft op de
gemeentelijke openbare wegen;
Besluit
Artikel 1 – Op zaterdag 5 oktober 2019 wordt een rommelmarkt georganiseerd in het
centrum van Heizijde.
Artikel 2 – Op zaterdag 05.10.2019 worden volgende straten afgesloten van 6u tot 19u voor
rommelmarkt: Heizijdestraat volledig, Klakbaan volledig, Heidepark deels tot waar de markt
komt (het overige stuk (via de Langestraat) is nog voor plaatselijke verkeer bereikbaar) en
Lindekensstraat tussen P.F. De Naeyerstraat en Hulststraat (Hulststraat inbegrepen).
Het kruispunt P.F. De Naeyerstraat – Potaardestraat moet vrij blijven, en is open voor
plaatselijk verkeer.
Artikel 3 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datums worden volgende parkeerverboden
ingevoerd met bijhorende signalisatie.
Plaats
In de Heizijdestraat volledig
(bestaande parkeerborden afdekken!)
- In de Klakbaan volledig
- In het Heidepark: volledige
doorgang tussen Langestraat en
Klakbaan (eventueel met zoneborden
zodat volledig het Heidepark wordt
afgesloten, tot duidelijk wordt hoe ver
de markt komt)
- In de Lindekensstraat tussen de
Hulststraat en de Potaardestraat
(bestaande P-borden afdekken)
-Hulststraat
In de P.F. De Naeyerstraat vanaf het
kruispunt met de Heizijdestraat tot
huisnummer 34. Extra veel borden
plaatsen: E3 stilstaan en
parkeerverbod

Signalisatie
E1 met onderbord ‘van zaterdag 05.10.2019 van
5u tot 19u’
E1 met onderbord ‘zaterdag 05.10.2019 van 5u
tot 19u’

E3 met onderbord ‘zaterdag 05.10.2019 van 5u
tot 19u’

In de Langestraat tussen
Heizijdestraat en Klakbaan volledig
langs één zijde

E3 met onderbord ‘van zaterdag 05.10.2019 van
5u tot 19u’

Artikel 4 – Tijdens de in artikel 1 vermelde data worden volgende maatregelen uitgevoerd
door het plaatsen van volgende signalisatie.
Plaats
In Heizijdestraat – Langestraat
In Heizijdestraat - P.F. De
Naeyerstraat
In Heidepark – Langestraat

Signalisatie
2 nadars met C3 + O.R. + verlichting
2 nadar met C3 + O.L. + verlichting

In Heidepark t.h.v. voetbalveld
In Klakbaan aan kruispunt met
Heidepark - einde rommelmarkt
In Lindekensstraat – P.F. De
Naeyerstraat
In Lindekensstraat – Hulststraat
In Lindekensstraat – Klein
Antwerpenstraat
In P.F. De Naeyerstraat –
IJzerenwegstraat
In Potaardestraat – (rotonde) –
Opstalstraat
Op de kruispunten LangestraatHogeweg + Hogeweg-Fabrieksstraat +
Fabrieksstraat-Klein-Antwerpenstraat

De Algemeen directeur,
Get. Luc Vermeir
In opdracht:
De Algemeen directeur,
Luc Vermeir

2 keer C3 + F45 + onderbord
‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ op
paal + nadar met C3 (afhankelijk van
hoever de markt komt kan er
plaatselijk verkeer worden voorzien)
2 nadars met C3
2 nadars met C3 + verlichting
2 nadar met C3 + O.R.
2 nadar met C3
2 keer C3 + plaatselijk verkeer op paal
+ F45 + OL
C3 + onderbord ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer’ op paal
C3 + onderbord ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer’ op paal
Omleidingspijlen L en R op de
kruispunten

Namens het schepencollege,
De burgemeester,
Get. Raf De Wolf
VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT
De burgemeester,
Raf De Wolf

