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Decreet Lokaal Bestuur.
Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 130 bis en artikel 135, § 2.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, en latere
wijzigingen, in het bijzonder artikel 12.
» Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en
latere wijzigingen, in het bijzonder op titel III.
» Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald,
en latere wijzigingen.
» Evenementenformulier van 7 januari 2021 van Benny Callens namens Mtc De
Gruzmulls met vraag voor het organiseren van Gruzmulltreffen op 18 en 19
september 2021.
» Besluit van de burgemeester van vandaag met toelatingen voor dit
evenement.
» Beslissing van de gemeenteraad van 2 juli 2020 over vaststellen van de
algemene politieverordening.
» Mtc De Gruzmulls wil een motortreffen organiseren startend in zaal De
Samenkomst op 18 en 19 september 2021 en vraagt hiervoor bijzondere
verkeersmaatregelen (nl. parkeerverbod) in de Sint-Eloois-Winkelstraat.
» Gunstig advies van de politie van 14 januari 2021.
Het college van burgemeester en schepenen beslist:
Artikel 1
Toestemming te geven voor het organiseren van Gruzmultreffen op 18 en
19 september 2021 en voor het invoeren van bijzondere verkeersmaatregelen.
Artikel 2
Op zaterdag 18 september 2021 vanaf 7 uur tot zondag 19 september 2021 om
21 uur is het verboden te parkeren vanaf de Sint-Eloois-Winkelstraat 82 tot de
Sint-Eloois-Winkelstraat 86.
Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst vrije tijd: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met
vermelding van de publicatiedatum tot na de dag van het evenement.
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» dienst vrije tijd: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst vrije tijd: het bekendmakingsregister invullen.
» technische dienst: de verkeerssignalisatie plaatsen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» politiezone Grensleie, technische dienst en dienst vrije tijd (opladen in
EagleBe): 1;
» aanvrager: 1.
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