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Politieverordening - Buurtfeest Bunderstraat Bunderburen kerstdrink 21 december 2019 Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Albert Beerens, Burgemeester; mevrouw Inez De Coninck, Schepen; de heer Johan Deleu,
Schepen; mevrouw Joske Vermeir, Schepen; mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Afwezig:
de heer Jan Couck, Schepen; de heer Wouter Van Driessche, Schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorstel tot politieverordening voor
de Bunderburen kerstdrink op zaterdag 21 december 2019 goed te keuren.
Argumentatie
Het Lourekensreitecomité organiseert op zaterdag 21 december 2019 van 16.00 tot 0.00 u een
kerstdrink op het middenplein van de Bunderstraat.
Voor de veiligheid van de gasten en weggebruikers is het aangewezen om de straat ter hoogte van
het graspleintje af te sluiten.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur: Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de
politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de
bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de
burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van
de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een
ander orgaan van de gemeente is opgedragen.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 130bis van de nieuwe Gemeentewet
Art. 133, 134 §1 en 135 §2 1° en 7° van de nieuwe Gemeentewet
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Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke politieverordening goed voor de
kerstdrink op het middenplein van de Bunderstraat op zaterdag 21 december 2019 van 16.00 tot 0.00
u.
Artikel 2
Op zaterdag 21 december 2019 wordt de Bunderstraat vanaf 15.00 u tot zondag 22 december 2019
om 01.00 u afgesloten voor alle verkeer tussen huisnummer 27 en huisnummer 45 / 48 (ter hoogte
van het grasplein). Een plaatselijke omleiding wordt voorzien.
Artikel 3
Van zaterdag 21 december 2019 om 12.00 u tot zondag 22 december 2019 om 01.00 u wordt een
parkeerverbod ingesteld in de Bunderstraat van huisnummer 33 tot 43 en van huisnummer 40 tot 48.
Artikel 4
De maatregelen, voorzien in voorgaande artikelen, zullen ter kennis gebracht worden aan de
weggebruikers door aangepaste verkeerssignalisatie voorzien in bijlage II van het verkeersreglement
(KB. 01/12/75).
Artikel 5
De bewoners van bovenvermelde straten zullen door de organistor van deze activiteiten tijdig in
kennis worden gesteld.
Artikel 6
De overtredingen zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet, een algemene of
provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt.

Bijlagen
1. Fiche 1.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Burgemeester
Albert Beerens
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