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Tijdelijke politieverordening n.a.v. werkzaamheden i.o.v. Farys te
Nieuwmunstervan 25/10 te.m. 23/12/2021

Motivering
Feiten en context
Het mailbericht metsignalisatieplan d.d. 06/10/2021 van de aannemer Vansteenkiste fnfra
nv, Nieuwpoortsesteenweg 128 te 8470 Gistel, waarbij vermeld wordt dat, in het kader van
werkzaamheden in opdracht van Farys, de Prins Leopoldstraat ontoegankelijk zal zijn voor
doorgaand verkeer in de periode van 25/10/2021 t.e.m. 23/12/2021,
De tijdelijke politieverordening van de gemeente De Haan, vastgesteld op 15/10/2021,
waarbij vanaf 25/10/2021 t.e.m. 23/12/2021 een verkeersverbod geldt in de Grotestraat,
uitgezonderd bewoners en aangelanden, gedeelte tussen het kruispunt met de Warvinge en
de Groenestraat tot aan de grens met Zuienkerke.
Juridische gronden
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 201 7.
Advies en motivering
De plaatstoestand bestaat uit gemeentewegen en er is de aanwezigheid van de bebouwde
kom.

Besluit
Artikel 1
N.a.v. werkzaamheden in de Prins Leopoidstraat in opdracht van Farys, geldt, van maandag
25 oktober 2021 tot het einde der werken, een verkeersverbod, in de Prins Leopoldstraat
uitgezonderd voor bewoners, aangelanden en (bezoekers van) handelaars.
De locaties vanaf het kruispunt met de Brugse Steenweg tot en met huisnummer 9 blijven
bereikbaar via de Brugse Steenweg.
De overige locaties zijn bereikbaar via de Grotestraat (De Haan).
Omleiding wordt voorzien via het rondpunt Brugse Steenweg - Oostendse Steenweg
(Strooien Haan) en het rondpunt van Vijfwege.
Artikel 2
Alle nodige verkeersborden voortvloeiende uit het voorgaande artikel, worden
overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.
Artikel 3
De hulpdiensten moeten steeds vrije doorgang kunnen hebben.
Artikel 4
Overtredingen van onderhavig besluit worden bestraft met politiestraffen voor zover geen
wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

1.0.

De Algemeen Directeur De Burgemeester

F. Goethais A. De Vlieghe


