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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN

Zitting van 25 januari 2021

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Goedkeuren van de organisatie van Gruzmulltreffen door Mtc De Gruzmulls op 18 en 19 
september 2021 en vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » 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.

Verwijzingsdocumenten » 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.

Feiten, context en 
argumentatie

» 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.

Advies » Gunstig advies van de politie van 14 januari 2021.
Besluit 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.

get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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