
Zitting Gemeenteraad 20/11/2019
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, N. Lejaeghere, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, L. Landuyt, G. Galle, C. Niville, 
D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, L. Verstraete, H. Vanheste, 
R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: E. Van Muysewinkel, schepen;

K. Claeys-Goemaere, raadslid;

3. Openbare orde en veiligheid - besluit burgemeester dd. 
27/09/2019 tot vaststelling tijdelijk politiereglement n.a.v. Nacht in 't 
Blote op 28/09/2019 - aktename
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op de artikelen 119 en 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de regeling van het administratief toezicht op de gemeenten;

Overwegende dat de burgemeester de volgende politieverordening uitgevaardigd heeft:

 Op 27/09/2019 – secretariaat – KLJ Leffinge – tijdelijk politiereglement op het verkeer te 
Middelkerke n.a.v. Nacht in’t Blote op 28/09/2019

Neemt akte: 
Artikel 1:

Van het volgend besluit dat door de burgemeester werd genomen:

BB/SEC/2019/is/208 - dd. 27/09/2019 - KLJ Leffinge - tijdelijk 
politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. Nacht in't Blote 
op 28/09/2019 - aktename

besluit van de burgemeester
Wij, Jean-Marie Dedecker, burgemeester van de gemeente Middelkerke;

Gezien de jaarlijkse fuif van KLJ Leffinge onder de naam Nacht in’t Blote;



Gezien de melding van het evenement dd. 09/07/2019;

Gezien de locatie van het evenement (Loods Devriendt, Slijpesteenweg 39 – 8433 Slijpe);

Gezien de parkeerfaciliteiten voorzien werden op de weide gelegen in de onmiddellijke omgeving van 
de evenementensite;

Overwegende dat betrokken weilanden niet bruikbaar zijn wegens de overvloedige regenval;

Gezien de ligging van de evenementensite en het verwacht aantal deelnemers;

Gezien bijgevolg het nodige dient gedaan om de mobiliteit (inclusief parkeerproblematiek) te 
verzekeren in relatie met de veiligheid van alle weggebruikers;

Gezien de aard van de Slijpesteenweg en het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt;

Overwegende dat ieder uitstel gevaar met zich zou kunnen meebrengen en aan het publiek en de 
weggebruikers schade zou berokkenen;

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. 01 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie 
van het verkeer;

Gelet op art. 134 en 135§2 van de gemeentewet; 

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 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gezien de regeling betrekking heeft op gemeentewegen;

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 contactgegevens van de organisatoren:

 Nicolas Dehaemers: 0479/96 32 33

 Dieter Demeyere: 0493/69 08 34;

Gezien het mondeling overleg met de lokale politie, het secretariaat en verantwoordelijken van de 
werf;

Bijgevolg

Beslist:



Ter gelegenheid van de KLJ fuif “Nacht in’t blote” te Slijpe worden volgende verkeersverordeningen 
ingevoerd:

Artikel 1:
Er wordt een verbod voor alle verkeer ingevoerd in volgend gedeelte van straat:
Op 28/09/2019 vanaf 20u00 tot en met 29/09/2019 tot 06u00:

 Slijpesteenweg – gedeelte tussen kruispunt met Gistelstraat/Donkermaneschijnweg en  
Donkermaneschijnweg (oostelijke aansluiting met Slijpesteenweg)

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord C1.

Dit artikel is niet van toepassing op voertuigen die door de organisatoren doorgang verleend worden 
met het oog op het parkeren in bedoelde zone. 

Dit gedeelte Slijpesteenweg mag door de organisatoren van het evenement “Nacht in’t Blote” tijdens 
de periode waarin het verkeersverbod geldt en mits de nodige signalisatie werd geplaatst gebruikt 
worden als parkeerruimte voor voertuigen van organisatoren en deelnemers aan het evenement 
“Nacht in’t Blote”.

Het parkeren dient te gebeuren langs de zuidzijde van de weg.

Er dient minstens 4 meter breedte op de rijweg vrij gehouden te worden voor ander andere de 
doorgang van de veiligheidsdiensten.

De organisatie dient de nodige parkeerstewards te voorzien om het parkeren (inclusief af- en 
aanrijden) op een vlotte en veilige manier te organiseren. De betrokken stewards dienen duidelijk 
herkenbaar te zijn en minstens fluo hesjes te dragen.

Artikel 2:
Er wordt een snelheidsbeperking tot maximum 50 km per uur ingevoerd in volgend gedeelte 
van straat:

2.1 Op 28/09/2019 vanaf 20u00 tot en met 29/09/2019 tot 06u00:

 Slijpesteenweg – gedeelte tussen Zevekotesteenweg en oostelijke aansluiting met 
Donkermaneschijnweg

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord C43 met opschrift 50.

Artikel 3:
Op 28/09/2019 vanaf 20u00 tot en met 29/09/2019 tot 06u00 wordt de regeling doodlopende weg met 
verkeersbord F45c aangeduid:

- Op de Slijpesteenweg ter hoogte van de kruising met de Zevekotesteenweg (westkant)

Artikel 4:
Er wordt een omleiding voorzien op 28/09/2019 vanaf 20u00 tot en met 29/09/2019 tot 06u00 via de 
Vaartdijk-Zuid.

Deze omleiding wordt mede aangekondigd via aankondigingsborden met de vermelding:

- Doorgang naar Slijpe onderbroken (bord te plaatsen hoek Vaartdijk-Zuid / Slijpesteenweg)

- Doorgang naar Leffinge onderbroken (bord te plaatsen rondpunt - kruising Diksmuidestraat / 
Spermaliestraat)

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:
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 7:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 286 van het decreet over het lokaal 
bestuur.

Het treedt in werking op 28/09/2019 om 20.00 u. Het houdt op uitwerking te hebben op 29/09/2019 om 
06.00 u.

Artikel 8:
Afschrift van dit besluit aan de dossierbeheerder, de organisator, de werf en de lokale politie.

Artikel 2:

Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg in 
Brugge en aan de Griffie van de Politierechtbank in Brugge, afdeling Oostende.



Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.

Getekend op origineel door de algemeen directeur wnd., Jurgen Vergauwe en de voorzitter, Tom 
Dedecker.

de algemeen directeur wnd. de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker
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