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Verkeer en mobiliteit - Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de 
festiviteiten gedurende het Sint-Godelieve kermisweekend - zondag 07 julii 2019 

Het college van burgemeester en schepenen, 

Aanleiding 
De gemeente organiseert de Godelievekermis 2019 van zaterdag 6 juli tot en met maandag 15 juli 
2019.  Op zondag 07 juli wordental van activiteiten georgeniseerd in het centrum van de gemeente 
Pittem.  Naar aanleiding van deze activiteiten zijn er bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het 
oog op de veiligheid van de weggebruikers en voor het vlot verloop van het verkeer. Deze maatregelen 
hebben betrekking op gemeentewegen. 

Regelgeving 
Artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het KB van 16 maart 1968 en 
zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de 
instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 
1975. 
Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, 
inzonderheid op titel III gewijzigd bij het KB van 23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 
1984, 25 maart 1987 en 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991 en 18 september 1991. 
Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de Ministeriële Besluiten 
van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 
en 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991, 11 maart 1991 en 19 december 1991. 
De nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 119 
hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het KB van 30 mei 1989. 
De wet van 12.01.2007 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet waarbij artikel 119, eerste lid, 
gewijzigd bij het KB van 30 mei 1989 en bij de wet van 13 mei 1999, wordt aangevuld als volgt : "met 
uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis". 
  
  

Context en argumentatie 
Door het College van Burgemeester en Schepenen werd toelating verleend tot het organiseren van 
activiteiten op zondag 07 juli 2019 in het centrum van de gemeente Pittem. 



Overwegende dat naar aanleiding van de bedoelde organisatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist 
zijn met het oog op de veiligheid van de deelnemers aan deze festiviteiten, de toeschouwers en de 
weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer; 

Besluit :  

Artikel 1 
Op zondag 07 juli 2019 van 13.00 uur tot 24.00 uur is alle verkeer van voertuigen verboden op 
navolgende wegen : 
-       In de Egemstraat vanaf het kruispunt met Schuiferskapellestraat tot aan de aansluiting met de 
Markt 
-       Op de Markt 
-       In de Koffiestraat 
-       In de Verbieststraat 
-       In de Kauwstraat vanaf het kruispunt met de Eikeldreef tot aan de aansluiting met de Markt. 
-       In de Voldersstraat 
-       In de Kerkstraat 
  
Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden van het type C3. 
 
Artikel 2 
Op zondag 07 juli 2019 van 13.00 uur tot 24.00 uur is het verboden te parkeren in navolgend wegen: 
-       In de Egemstraat vanaf het kruispunt met de Schuiferskapellestraat tot aan de aansluiting met de 
Markt 
-       Op de Markt 
-       In de Verbieststraat 
-       In de Kauwstraat vanaf het kruispunt met de Eikeldreef tot aan de aansluiting met de Markt. 
-       In de Voldersstraat 
-       In de Kerkstraat 
Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersboden van het type E1 aangevuld met 
borden die het begin en einde van het parkeerverbod aanduiden. 
 
Artikel 3 
Onverminderd de toepassingen van strengere straffen bepaald door de wettelijke reglementen of 
beschikkingen, zullen inbreuken op deze bepalingen vervolgd en met politiestraffen gestraft worden. 
  
Artikel 4 
Dit besluit wordt na goedkeuring bekend gemaakt op de website van de gemeente Pittem. 
 
Artikel 5  
Een afschrift van dit besluit zal verstuurd worden aan de : 
- Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge 
- Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge 
- Politiezone Regio Tielt, lokale wijkdienst Pittem, Fonteinestraat 22 te Pittem 
-  Organisatie 
 
 
Namens het schepencollege, 
 

De Algemeen directeur, 
(get.) Geert Mahieu. 

De Burgemeester-voorzitter, 
(get.) Ivan Delaere. 



Voor éénsluidend afschrift – Pittem, 4 juli 2019 

De Algemeen directeur, 
Geert Mahieu. 

De Burgemeester-voorzitter, 
Ivan Delaere. 

 


