
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN

maandag, 23 augustus 2021

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK

Aanwezig: Alain De Vlieghe, burgemeester;
Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, schepenen;
Wim Cools, schepen, BCSD-voorzitter;
Franky Goethals, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

11. Tijdelijke politieverordening n.a.v. straatbarbecue in de Lettenburgstraat 
op 04/09/2021

Motivering
Feiten en context
Het gemeentebestuur heeft een aanvraag ontvangen van bewoners van de Lettenburgstraat 
tot het organiseren van een straatbarbecue op 04/09/2021.
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 lokaal bestuur.
Advies en motivering
De plaatstoestand bestaat uit gemeentewegen en er is de aanwezigheid van de bebouwde 
kom.
Besluit
Artikel 1
Op zaterdag 4 september 2021 vanaf 16.30 uur wordt de Lettenburgstraat afgesloten voor 
het verkeer en dit tussen de Weimanstraat en de Leembergstraat.
Artikel 2
Een schraag (hek) met bord C3 wordt over de volledige breedte van de weg geplaatst in de 
Lettenburgstraat ter hoogte van de kruispunten met de Weimanstraat en de Leembergstraat.
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.
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