
Gewone zitting van het college van burgemeester en schepenen op 
13/08/2019

Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, H. Dierendonck, E. Van Muysewinkel, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

P. Van Looy, wnd. algemeen directeur;

Verontschuldigd: N. Lejaeghere, schepen;

24. Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. Countryfestival 
2019 - goedkeuring

uittreksel uit het notulenboek

Het college van burgemeester en schepenen in gewone zitting bijeen;

Overwegende dat het Countryfestival plaatsvindt te Middelkerke op 23, 24 en 25/08/2019; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22/01/2019 (41) houdende de 
principiële goedkeuring van de evenementenkalender 23019 – deel 1;

Gezien het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom gemeentebedrijf (AGB) dd. 08/04/2019 
(8) houdende de goedkeuring voor het gebruik van het Marktplein op 23/08/2019 voor vertrekpunt 
parade Countryfestival 2019;

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 09/04/2019 (7) – houdende de 
goedkeuring van een tijdelijk politiereglement op hert verkeer n.a.v. countryparade op 23/08/2019;

“Artikel 1:
Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat:

1.1.Op 23/08/2019 vanaf 17.00 u tot 24.00 u:

 Populierenlaan oost – parkeerplaatsen achter de bibliotheek 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord E1.

Dit artikel is niet van toepassing op voertuigen voorzien van een speciale parkeerkaart 
afgeleverd door het secretariaat”.

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 02/07/2019 (3) houdende de 
goedkeuring van technische en logistieke ondersteuning door de permanentiedienst van de 
gemeente;

Gezien het besluit van de burgemeester dd. 13/08/2019 (BB 1) waarbij toelating werd verleend tot het 
organiseren van voornoemd evenement op het openbaar domein;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis ingevoegd bij wet van 12 december 
2006;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit 
dd. 16 maart 1968;



Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op het feit dat het uitsluitend gemeentewegen betreft;

Gelet op de noodzaak een aanvullend reglement op te stellen ter gelegenheid van bedoeld 
evenement, teneinde een vlot verloop van de organisatie te verzekeren;

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20/01/2015 (TL3) ivm 
voorbehouden parkeerplaatsen i.h.k.v. evenementen;

Gezien de vraag van de dossierbeheerder om ter gelegenheid van voornoemd evenement volgende 
tijdelijke parkings/parkeerverboden in te voeren:

 Kerkstraat, volledig

 Paul de Smet de Naeyerstraat, volledig

 Onderwijsstraat – twee (2) parkeerplaatsen aan de noordkant t.h.v. de hoek met de Kerkstraat

 Leopoldlaan – gedeelte tussen de Paul de Smet de Naeyerstraat en de Jules Van den 
Heuvelstraat

 Joseph Casselaan – gedeelte tussen de Paul de Smet de Naeyerstraat en de René 
Mouchottestraat

 Jules Van den Heuvelstraat – gedeelte tussen de Leopoldlaan en de Zeedijk

 Kemmelbergstraat – volledig – beide zijden

 Antoine Van Cailliestraat – gedeelte tussen de Leopoldlaan en de Zeedijk

 Parijsstraat – gedeelte tussen de Leopoldlaan en de Zeedijk

 Denis Verhaeghe-Baelestraat – gedeelte aan de zijkant van hotel Kristoffel en over een lengte 
van 20 meter

 Jean Van Hinsberghstraat – gedeelte tussen de Leopoldlaan en de Zeedijk

 Parking Klein Kasteelstraat – westzijde – volledig

 Dagparking Koninginnelaan, volledig ( = 100 parkeerplaatsen)

Gezien deze vraag gemotiveerd wordt als volgt:

- Voor het opstellen en een vlotte verloop van het Countryfestival 2019

Gezien de organisatoren vragen om toelating te bekomen tot het overnachten in uitgeruste voertuigen 
ikv het Countryfestival voor de duur van het evenement en dit ter beveiliging van het evenement;

- In één (1) truck op het Epernayplein

- In één (1) truck in de Kerkstraat

- In één (1) truck in de Paul de Smet de Naeyerstraat

- In max. 5 voertuigen (max. 10 pers.) op het Epernayplein

Gelet op het advies van de lokale politie mailbericht dd. 12/08/2019 met opmerkingen en de 
ingediende signalisatieschets ;



- Gunstig advies met als volgnr. 463 ( hierna enkele aandachtspunten voor de evaluatie voor 
volgend jaar!)

Mbt TPR:

Rekening houdend met de basisprincipes van de interne nota "IN2015-01 PARKEREN 
EVENEMENTEN" zijn er enkele bedenkingen:

1° Het toekennen van een kleine 200 parkeerkaarten aan een organisatie binnen de zomerperiode 
(TPR: ART1 punt 1.2 Kemmelbergstraat 25 vtg, punt 1,3 Parking Klein Kasteelstraat 68 vtg én 
Dagparking Koninginnelaan 100 vrtg) 

2° Het is aangewezen om dagparkeerkaarten toe te kennen op de Zeedijk (Art 1  punt 1.4) ipv de 
kaarten laden en lossen, gezien het uitgangspunt is geen voertuigen op de Zeedijk ( laden en lossen 
van materiaal dient immers te gebeuren voor 10u)

Wel aandachtspunt voor deze editie

De bestaande signalisatie (met uitz van de borden E1) uitzetten, wegnemen , afdekken dient 
gedurende het event te gebeuren door de organisator!

Gezien het wegens de aard van het evenement aangewezen is om de brandweer te verzoeken, indien 
nodig geacht, het evenement ter plaatse te controleren voor opening ervan; 

Gezien de planning inzake het veiligheidsoverleg;

Beslist: 
Ter gelegenheid van het organiseren van het Countryfestival 2019 worden volgende 
verkeersverordeningen ingevoerd:

Artikel 1:
Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat:
1.1.Vanaf vrijdag 23/08/2019 vanaf 06.00 u tot en met zondag 25/08/2019 om 23.30 u:

 Kerkstraat, volledig

 Paul de Smet de Naeyerstraat, volledig

 Leopoldlaan – gedeelte tussen de Paul de Smet de Naeyerstraat en de Jules Van den 
Heuvelstraat

 Joseph Casselaan – noordzijde gedeelte tussen de Paul de Smet de Naeyerstraat en het 
Arthur de Greefplein (niet inbegrepen)

 Joseph Casselaan – zuidzijde gedeelte tussen de Paul de Smet de Naeyerstraat en de René 
Mouchottestraat

 Jules Van den Heuvelstraat – gedeelte tussen de Leopoldlaan en de Zeedijk

 Antoine Van Cailliestraat – gedeelte tussen de Leopoldlaan en de Zeedijk

 Parijsstraat – gedeelte tussen de Leopoldlaan en de Zeedijk

 Jean Van Hinsbergstraat – gedeelte tussen de Leopoldlaan en de Zeedijk

1.2.Vanaf vrijdag 23/08/2019 vanaf 06.00 u tot en met zondag 25/08/2019 om 23.30 u:

 Onderwijsstraat – twee (2) parkeerplaatsen aan de noordkant t.h.v. de hoek met de Kerkstraat

 Kemmelbergstraat – volledig – beide zijden

 Denis Verhaeghe-Baelestraat – gedeelte aan de zijkant van hotel Kristoffel en over een lengte 
van 20 meter



1.3.Vanaf vrijdag 23/08/2019 vanaf 06.00 u. tot en met zondag 25/08/2019 om 24.00 u.

 Parking Klein Kasteelstraat – westzijde – volledig

 Dagparking Koninginnelaan, volledig ( = 100 parkeerplaatsen)

1.4. Vanaf vrijdag 23/08/2019 om 06.00 u. tot en met zondag 25/08/2019 om 23.30 u.

 Zeedijk thv huisnr. 66-67 (muziektent)

 Zeedijk thv huisnr. 92 (muziektent)

 Zeedijk thv huisnr. 111-114 (danstent)

1.5. Op vrijdag 23/08/2019 vanaf 17.00 – 24.00 u.(countryparade)

 Populierenlaan oost – parkeerplaatsen achter de bibliotheek

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord E1.

De bepalingen vervat in 1.2 tot en met 1.5. van dit artikel zijn niet van toepassing op voertuigen 
voorzien van een speciale parkeerkaart afgeleverd door het secretariaat.

Artikel 2:
Er wordt een verbod voor alle verkeer ingevoerd, in volgende straat of gedeelte van straat, 
uitgezonderd laden en lossen :

2.1 Vanaf vrijdag 23/08/2019 vanaf 10.00 u. tot en met zaterdag 24/08/2019 om 06.00 u. en vanaf 
zaterdag 24/08/2019 vanaf 10.00 u. tot en met zondag 25/08/2019 om 06.00 u. en vanaf zondag 
25/08/2019 vanaf 10.00 u. tot 23.30 u.

 Kerkstraat, volledig

 Paul de Smet de Naeyerstraat, volledig

 Leopoldlaan – gedeelte tussen de Paul de Smet de Naeyerstraat en de Jules Van den 
Heuvelstraat, uitgezonderd verkeer met de tram

 Joseph Casselaan – gedeelte tussen de Paul de Smet de Naeyerstraat en de René 
Mouchottestraat, uitgezonderd verkeer met de tram

 Antoine Van Cailliestraat – gedeelte tussen de Leopoldlaan en de Zeedijk

 Parijsstraat – gedeelte tussen de Leopoldlaan en de Zeedijk

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord C3.

Artikel 3:
Het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven in volgende straten of gedeelten van straten :

3.1. Vanaf vrijdag 23/08/2019 vanaf 06.00 u. tot en met zondag 25/08/2019 om 23.30 u.

 Gentstraat - volledig

 Denis Verhaeghe-Baelestraat – volledig

 Kemmelbergstraat – volledig

3.1.a Op vrijdag 23/08/2019 vanaf 06.00 u. tot en met 24.00 u. en op zondag 25/08/2019 vanaf 06.00 
u. tot en met 23.30 u.

 Onderwijsstraat – volledig

de metalen afzetpaaltjes (amsterdammertjes) worden weggenomen



 Camerlinckstraat – volledig

 Smidsestraat - volledig

De bestaande signalisatie zal door de organisator worden afgedekt.

3.2. Vanaf vrijdag 23/08/2019 vanaf 06.00 u. tot en met zondag 25/08/2019 om 23.30 u.

 Duinenweg – gedeelte tussen de Populierenlaan en de Kerkstraat 

 Duinenweg – gedeelte tussen de Kleine Kerkweg en de Kerkstraat

De bestaande signalisatie zal door de organisator worden afgedekt.

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord F45b met onderbord 
“doodlopende straat”.

Artikel 4:
In afwijking van Art. 75 van de gemeentelijke algemene politieverordening (APV) wordt toelating 
verleend tot het overnachten in uitgeruste voertuigen in het kader van het Countryfestival en voor de 
duur van het evenement als volgt :

- In één (1) truck op het Epernayplein

- In één (1) truck in de Kerkstraat

- In één (1) truck in de Paul de Smet de Naeyerstraat

- In max. 5 voertuigen (max. 10 pers.) op het Epernayplein

Deze voertuigen zijn voorzien van een speciale parkeerkaart afgeleverd door het secretariaat.

Artikel 5:
De nodige signalisatie wordt door de gemeente tijdig op de afgesproken plaatsen gebracht, doch niet 
uitgestald (behalve de signalisatie i.v.m. parkeerverboden).

Conform artikel 8 van het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer zal de wegsignalisatie tijdig worden geplaatst door de organisator. Indien de organisator 
in gebreke blijft zal de signalisatie worden aangebracht door de gemeente of de wegbeheerder die de 
kosten zal terugvorderen van de organisator.

Bij einde van het evenement wordt de signalisatie aan de kant geplaatst door de organisator. Indien 
dit niet gebeurt zal de gemeente dit doen weliswaar mits terugvordering van de gemaakte kosten.

De gemeente zorgt ervoor dat de langs de kant geplaatste of ambtshalve geplaatste signalisatie van 
de openbare weg wordt verwijderd.

Artikel 6:
Er wordt vrijstelling van de retributie op het parkeren verleend op de in artikel 1 bedoelde plaats en 
tijdvork aan de houders van de parkeerkaart bedoeld in artikel 1, op voorwaarde dat deze kaart 
zichtbaar is aangebracht achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste 
gedeelte van het voertuig, of als het geen voertuig betreft op een goed zichtbare plaats.

Artikel 7:
Inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen, voor 
zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen andere straffen voorzien 
zijn.

Artikel 8:
De opstelling van de organisatie dient zodanig te gebeuren dat er een vrije strook van minstens 4 
meter breedte en hoogte gerespecteerd wordt voor de doorgang van de hulpdiensten.

Artikel 9:



Inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen, voor 
zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen andere straffen voorzien 
zijn.

Artikel 10:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 286 van het decreet over het lokaal 
bestuur.

Het treedt in werking vanaf 23/08/2019 om 06.00 u. Het houdt op uitwerking te hebben op 25/08/2019 
om 24.00 u.

Artikel 11:
Afschrift van dit besluit aan de dossierbeheerder, de organisator (Country New Generation Middle 
Church, vzw p/a de Heer Harrij Carpaij, Kerkstraat 4b te 8430 Middelkerke), de dienst parkeerbeheer, 
de werf en de lokale politie.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens het college.

Getekend op origineel door de wnd. algemeen directeur Pascal Van Looy,  en de burgemeester Jean-
Marie Dedecker.
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