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Tijdelijke politieverordening n.a.v. avondmarkt op 15 augustus 2022
Regelgeving
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 119, artikel 135 §2 en artikel 130bis;
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder op artikel
12;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, in het bijzonder titel III;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat naar aanleiding van dit evenement bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het
oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer;
Besluit
De hierna vermelde maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement. Ze worden ter kennis
gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:
Art. 1.1. - Op zaterdag 13 augustus 2022 van 08.00 u. tot dinsdag 16 augustus 2022 om 18.00 u.
§1.1.a. Is parkeren verboden:
• Parkeerplaatsen voor het jeugdhuis
§1.1.b. Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden E1 met vermelding van de geldingsperiode.
Art. 1.2. - Op zondag 14 augustus 2022 van 00.00 u. tot dinsdag 16 augustus 2022 om 12.00 u.
§1.2.a. Is parkeren verboden:
• Remi Dewittestraat tussen de huisnummers 9 en 13
§1.2.b. Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden E1 met vermelding van de geldingsperiode.
Art. 1.3. - Op maandag 15 augustus 2022 van 00.00 u. tot dinsdag 16 augustus 2022 om 09.00 u.
§1.3.a. Is parkeren verboden in beide richtingen met uitzondering de deelnemers aan de feest- en
avondmarkt, die dienen als verkoopsruimte:
• Beselarestraat van Geluwestraat tot Kapelleveld;
• Beselarestraat van Kapelleveld tot Kapelleveld;
• Beselarestraat van Kapelleveld tot Plaats;
• Plaats - alle parkeerplaatsen;
• Moorsledestraat van Plaats tot Waterstraat;
• Ledegemstraat van Plaats tot Guido-Gezellelaan;
• Kleppestraat van Ledegemstraat tot Sperredreef;
• Remi-Dewittestraat van Plaats tot Sperredreef;
• Ketenstraat van Plaats tot Ridder-Janlaan;
• Gemeentelijke parking langs Kapelleveld;
• Kernemelkstraat van Remi Dewittestraat tot Sperredreef;
• Kernemelkstraat van Sperredreef tot Ledegemstraat;
§1.3.b. Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden E1 met vermelding van de geldingsperiode.

Art. 1.4. - Op maandag 15 augustus 2022 van 00.00 u. tot maandag 15 augustus 2022 om 24.00 u.
§1.4.a. Is parkeren verboden in beide richtingen:
• Waterstraat van Ledegemstraat tot Dadizeelsestraat;
• Kapelleveld;
§1.4.b. Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden E1 met vermelding van de geldingsperiode.
Art. 1.5. - Op maandag 15 augustus 2022 van 00.00 u. tot maandag 15 augustus 2022 om 24.00 u.
§1.5.a. Is parkeren verboden kant fietspad:
• Geluwestraat van Oliekotstraat tot Oude Iepersestraat;
• Dadizeelsestraat van Waterstraat tot Potterijstraat;
§1.5.b. Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden E1 met vermelding van de geldingsperiode.
Art. 2.1. - Op maandag 15 augustus 2022 van 11.00 u. tot 24.00 u.
§2.1.a. Is het verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder, met uitzondering van het
plaatselijk verkeer in onderstaande straat:
• Dadizeelsestraat vanaf Strobomestraat tot de Waterstraat;
• Ledegemstraat vanaf de Waterstraat tot de Guido-Gezellelaan;
• Kleppestraat vanaf het kruispunt van de Meensesteenweg tot aan de Sperredreef;
• Ketenstraat vanaf Geluwestraat tot aan Leonie de Croixstraat;
§2.1.b. Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden C3, aangevuld met onderbord type GIV,
met opschrift uitzonderlijk plaatselijk verkeer.
Art. 3.1. - Op maandag 15 augustus 2022 van 05.00 u. tot 24.00 u.
§3.1.a. – Is het verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder in onderstaande straat, met
uitzondering van de voertuigen van de deelnemers aan de feest- en avondmarkt die zich naar hun
standplaats begeven of terug verlaten. Deze bepaling is evenmin van toepassing op de voertuigen van de
politie, brandweer, dokters, ziekenwagens of andere hulpdiensten, wanneer hun opdracht dit
rechtvaardigt:
• Ketenstraat van Plaats tot Ridder-Janlaan;
§3.1.b. – Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C3 die vastgemaakt worden aan nadarafsluitingen
die de toegang tot voornoemde straten afsluiten.
Art. 3.2. - Op maandag 15 augustus 2022 van 11.00 u. tot 24.00 u.
§3.2.a. – Is het verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder in onderstaande straat, met
uitzondering van de voertuigen van de deelnemers aan de feest- en avondmarkt die zich naar hun
standplaats begeven of terug verlaten. Deze bepaling is evenmin van toepassing op de voertuigen van de
politie, brandweer, dokters, ziekenwagens of andere hulpdiensten, wanneer hun opdracht dit
rechtvaardigt:
• Beselarestraat van Geluwestraat tot Kapelleveld;
• Beselarestraat van Kapelleveld tot Kapelleveld;
• Beselarestraat van Kapelleveld tot Plaats;
• Plaats met inbegrip van alle parkeerplaatsen;
• Moorsledestraat van Waterstraat tot Plaats;
• Ledegemstraat van Guido-Gezellelaan tot Plaats;
• Kleppestraat van Ledegemstraat tot Sperredreef;
• Remi- Dewittestraat van Sperredreef tot Plaats;
• Gemeentelijke parking langs Kapelleveld;
• Kapelleveld;
§3.2.b. – Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C3 die vastgemaakt worden aan nadarafsluitingen
die de toegang tot voornoemde straten afsluiten.
Art. 4. - Op maandag 15 augustus 2022 van 12.00 u. tot 24.00 u.
§4.a. – wordt er een enkelrichtingsverkeer ingevoerd in onderstaande straten:
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Waterstraat vanaf het kruispunt Ledegemstraat tot aan het kruispunt Strobomestraat, richting
Strobomestraat;
• Dennenlaan vanaf het kruispunt Sperredreef tot aan het kruispunt Remi Dewittestraat, richting
Remi Dewittestraat;
• Sperredreef vanaf het kruispunt Kleppestraat tot aan het kruispunt Remi Dewittestraat, richting
Remi Dewittestraat;
• Ridder-Janlaan vanaf het kruispunt Azalealaan tot aan het kruispunt Ketenstraat, richting
Ketenstraat;
• St. Sebastiaanlaan vanaf het kruispunt Ridder-Janlaan tot aan het kruispunt Ketenstraat, richting
Ketenstraat;
• Beselarestraat vanaf het kruispunt Geluwestraat tot aan de het kruispunt Arkemolenstraat, richting
Arkemolenstraat;
• Arkemolenstraat vanaf het kruispunt Beselarestraat tot aan het kruispunt Oliekotstraat, richting
Oliekotstraat;
• Oliekotstraat vanaf het kruispunt Arkemolenstraat tot aan het kruipunt Geluwestraat, richting
Geluwestraat;
§4.b. Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F19/C1
Art. 5. - Op maandag 15 augustus 2022 van 11.00 u. tot 24.00 u.
§5.a. - De hierna volgende omlegging worden aangeduid:
• Dadizeelsestraat met kruispunt Strobomestraat, richting Strobomestraat;
• Dorpsplein met Kruispunt Waterstraat, richting Slypsmolenweg;
• Waterstraat met kruispunt Slypsmolenweg, richting Provinciebaan;
§5.b. - Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden F41
Art. 6. - Op maandag 15 augustus 2022 vanaf 09.00 uur tot 24.00 uur moet er ten allen tijde een vrije
doorgang blijven van minstens 4 meter breedte, in onderstaande straten :
• Beselarestraat vanaf Plaats tot aan de Geluwestraat
• Plaats
• Moorsledestraat vanaf de Waterstraat tot de Plaats
• Ledegemstraat vanaf de Waterstraat tot de plaats
• Kleppestraat vanaf de Sperredreef tot de Ledegemstraat
Art. 7. - Op maandag 15 augustus 2022 vanaf 06.00 uur tot 24.00 uur moet er ten allen tijde een vrije
doorgang blijven van minsten 4 meter breedte, onderstaande straten :
• Ketenstraat vanaf de Ridder Janlaan tot aan de Plaats
Art. 8. - Op maandag 15 augustus 2022 vanaf 05.00 uur tot 24.00 uur moet er ten allen tijde een vrije
doorgang te blijven van ten minste 6 meter ter hoogte van de oprit van de parking van het rusthuis in de
Beselarestraat 15 in Dadizele. Dit is de vrije doorgang nodig voor de brandweer.
Art. 9. - Het college wijkt gedurende het evenement van 15 augustus 2019 tijdelijk af van het zonaal
politiereglement dat de rijen gevormd door de marktkramen om de 30 m moeten onderbroken worden
door een vrije ruimte van 1,20 meter.
Art. 10. - De nooduitgangen van de markt zullen aangeduid worden door de gekend borden nooduitgang dit
op een voor het publiek zichtbare plaats.
Art. 11. - Overtreding van deze verordening wordt bestraft met politiestraffen.
Art. 12. - Dit besluit treedt in werking op het ogenblik van zijn bekendmaking.
Art. 13. - Afschrift van dit besluit wordt onmiddellijk overgemaakt aan
• De Hoofdgriffier van de Correctionele rechtbank te Kortrijk
• De Hoofdgriffier van de Politierechtbank te Kortrijk
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Het Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper
De Inrichter.
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