
Uittreksel uit de notulen van het
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN op 16 juni 2020

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, 
schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Isabelle Degezelle, schepen

Onderwerp: Goedkeuren politieverordening verkeersvrije zondagen Otegemstraat 
vanaf 5 juli tot en met 13 september 2020.

Bevoegdheid 
Decreet lokaal bestuur, artikel 56. 

Juridische grond 
- Wet betreffende de politie over het wegverkeer, art 12. 
- Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het Algemeen Reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid titel III. 
- Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Verwijzingsdocumenten 
Signalisatieplan. 

Verzoek 
Verzoek van gemeente Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1 te Zwevegem, voor de organisatie van 
Verkeersvrije zondagen in de Otegemstraat vanaf 5 juli 2020 tot en met 13 september 2020.

Motivering 
Elke zondag van 11.00 uur tot 21.00 uur vanaf 5 juli 2020 tot en met 13 september 2020 is de Otegemstraat 
voor een deel verkeersvrij in fuctie van de Zomerstraten in Zwevegem. Naar aanleiding van de bedoelde 
manifestaties zijn er bijzondere maatregelen vereist voor de veiligheid van de weggebruikers. Elke zondag 
van 11.00 uur tot 21.00 uur vanaf 5 juli 2020 tot en met 13 september 2020 is de Otegemstraat afgesloten 
voor verkeer in beide richtingen tussen het Kruidvat aan Toyeplein tot aan de Kouterstraat, uitgezonderd 
voor fietsers en voetgangers. Er is omleiding voorzien via Blokkestraat, Deerlijkstraat, Bekaertstraat en 
Kortrijkstraat. Of anderzijds via Blokellestraat, Hugo Verriestraat, Hendrik Consciencestraat, Kouterstraat, 
Ommegangstraat, Leopoldstraat en Avelgemstraat. 
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BESLUIT 

Artikel 1 
De tijdelijke politieverordening Verkeersvrije zondagen in de Otegemstraat wordt goedgekeurd en geldt elke 
zondag van 11.00 uur tot 21.00 uur vanaf 5 juli 2020 tot en met 13 september 2020.
Artikel 2 
Elke zondag van 11.00 uur tot 21.00 uur vanaf 5 juli 2020 tot en met 13 september 2020 is de Otegemstraat 
afgesloten voor verkeer in beide richtingen tussen het Kruidvat aan Toyeplein tot aan de Kouterstraat, 
uitgezonderd voor fietsers en voetgangers. Er is omleiding voorzien via Blokkestraat, Deerlijkstraat, 
Bekaertstraat en Kortrijkstraat. Of anderzijds via Blokellestraat, Hugo Verriestraat, Hendrik Consciencestraat, 
Kouterstraat, Ommegangstraat, Leopoldstraat en Avelgemstraat. De maatregelen worden ter kennis 
gebracht aan de weggebruikers door het plaatsen van verkeersborden volgens het signalisatieplan in bijlage.
Artikel 3 
De gemeente Zwevegem is verantwoordelijk voor een correcte plaatsing en verwijdering van alle geleverde 
signalisatie op het tijdstip dat de verordening start en stopt, dit volgens deze verordening en bijhorende 
signalisatieplan.
Artikel 4 
De verkeerssignalisatie moet uitgerust worden met oranje-gele knipperlichten. De gemeente Zwevegem 
dient zich er bij de plaatsing van de signalisatie te allen tijde van te vergewissen dat deze naar behoren 
werkt.
Artikel 5 
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen.
Artikel 6 
Er wordt een afschrift van dit besluit gestuurd naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, 
de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, de lokale politie, De Lijn en de brandweer.
Artikel 7
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 287 en 288 van het decreet lokaal 
bestuur.

Namens het College,
(get.) Jan Vanlangenhove
algemeen directeur

(get.) Marc Doutreluingne
burgemeester

Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 18 juni 2020

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne
algemeen directeur burgemeester
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Handtekening(en) 
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