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Goedkeuring tijdelijk politiereglement – openbare markt op 2 juni 2020 

MOTIVERING 

Juridische grond: 

- de wet betreffende de politie op het wegverkeer 

- het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

- het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van 

de verkeerstekens worden bepaald 

- het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 

verkeerstekens 

-   artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet 

Feiten en context: 

Iedere eerste dinsdag van de maand wordt in de Kerkstraat en de Voorne, tussen de kruispunten met de 

Pastorijstraat en de Kortestraat een markt gehouden van 8 uur tot 12.30 uur. 

De gemeenteraad keurde op 24 september 2007 een gemeentelijk politiereglement goed op de openbare 

markt en de ambulante handel. 

Het traject waarop de markt zich bevindt, wordt op marktdagen van 6.30 uur tot 14.00 uur afgesloten 

voor alle doorgaand gemotoriseerd verkeer.   

Argumentatie: 

Omwille van het uitbreken van het coronavirus covid 19, worden de openbare markten onderworpen 

aan verstrengde veiligheidsmaatregelen.  Zo wordt  het aantal kramen beperkt en geldt ook de regel van 

‘social distancing’. 

Daarom zullen met ingang van de openbare markt van 2 juni 2020 enkel nog kramen worden opgesteld 

langs één zijde van de weg, meer bepaald langs de zijde met de onpare huisnummers. 

Er zullen tevens kramen worden opgesteld in het gedeelte van de Langebaan tussen het kruispunt met 

de Jachthoornlaan. In het belang van de veiligheid van de bezoekers aan de markt is het noodzakelijk 

een aantal straten tijdelijk autovrij te maken.    

BESLUIT 

Artikel 1: 

Vanaf de openbare markt van 2 juni 2020 zullen tijdens de maandelijkse openbare markt tussen 6 uur en 

14.00 uur volgende zones verkeersvrij zijn voor alle gemotoriseerd verkeer,  met uitzondering van 

marktkramen : 

- Kerkstraat vanaf het kruispunt met de Pastorijstraat tot aan de aansluiting met de Voorne 

- Langebaan tussen het kruispunt met de Voorne en het kruispunt met de Jachthoornlaan 

- Voorne vanaf de aansluiting met de Kerkstraat tot aan het kruispunt met de Kortestraat 

Artikel 2: 

Er wordt een omleiding voorzien in beide richtingen via het traject Pastorijstraat, De Reiger, Langebaan 

en Jachthoornlaan.    

Artikel 3: 

De hierboven vermelde maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door een 

aangepaste verkeerssignalisatie. 

Artikel 4: 

Alle overtredingen op de voorschriften van dit reglement zullen bestraft worden zoals artikel 29 van de 

gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer voorschrijft. 

Artikel 5: 

Dit reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan en is met ingang van 2 juni 2020 en tot 

opheffing van de huidige coronamaatregelen geldig voor de maandelijkse openbare markten op elke 

eerste dinsdag van de maand van 6 uur tot 14.00 uur.  
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