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VASTSTELLEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT TER GELEGENHEID VAN EEN
GO-CART RACE OP 16 SEPTEMBER 2017
Voorwerp en motivering
Aanvraag op 1 september 2017 door 't Potje Paté, Kaatsspelstraat 1, 8690 Alveringem, ter
gelegenheid van een Go-Cart Race op 16 september 2017.
Naar aanleiding van het evenement zijn verkeersmaatregelen noodzakelijk om de veiligheid
van de weggebruikers en het vlot verloop van het normale verkeer te garanderen.
Regelgeving
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikels 135
§2 en 119.
Wet van 16 maart 1968 over de politie over het wegverkeer, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en latere wijzigingen, in het bijzonder
titel III over de verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 over de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, en latere wijzigingen.
Besluit
Op zaterdag 16 september 2017 vanaf 13 u. tot 15 u. is het verboden stil te staan en te
parkeren ter hoogte van:
- Dorp: rondom de kerk volledig
Dit verbod wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E3 met bijhorende pijlen.
Op zaterdag 16 september 2017 vanaf 13 u. tot 15 u. beurtelings verkeer over één rijstrook
ter hoogte van:
- Dorp: tussen kruispunt met de Sint-Rijkersstraat tot aan het kruispunt met de Nieuwstraat
Dit wordt ter kennis gebracht met een rij nadars met lint ertussen en het verkeer laten
passeren door twee politieagenten.
Op zaterdag 16 september 2017 vanaf 13 u. tot 15 u. is het verboden voor alle verkeer om in
te rijden, enkel plaatselijk verkeer ter hoogte van:
- Putstraat: vanaf kruispunt met de Hoogstraat, richting Dorp
Dit verbod wordt ter kennis gebracht met de verkeersborden C3 met onderbord 'uitgezonderd
plaatselijk verkeer'.
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De omleiding voor het verkeer komende vanuit de Lindemolen wordt omgeleid via
Hoogstraat, Schooldreef, Nieuwstraat, richting Fortem.
Een uittreksel te bezorgen aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg en aan de
griffie van de Politierechtbank in Veurne.
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