Besluit van de Burgemeester inzake machtiging tot het invoeren van een
politiereglement naar aanleiding van opnames voor de kortfilm 'Howling' op 21 en 26
augustus 2019.

Aanleiding, feiten en context
•
•
•
•
•

De wet betreffende de politie op het wegverkeer.
Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg.
De supplementaire aanvraag gericht tot bijkomende verkeersmaatregelen bij het
inrichten van opnames voor de kortfilm 'Howling' op 26 augustus 2019.
Supplementaire aanvraag dd. 19 augustus 2019 door Serendipity Films,
vertegenwoordigd door Lotte Van Craeynest, Gouvernementstraat 20 te 9000 Gent.
Deze aanvraag is hoogdringend en er kan niet gewacht worden op een zitting van het
Schepencollege.

Relevante documenten
•

Supplementaire aanvraag dd. 19 augustus 2019 door Serendipity Films,
vertegenwoordigd door Lotte Van Craeynest, Gouvernementstraat 20 te 9000 Gent

Besluit
Artikel 1 : Op 21 augustus 2019 van 12.00 uur tot 19.00 uur is het verkeer verboden in
volgende straten of straatgedeelten:
• Sint-Pieterskruisstraat, gedeelte tussen de Hogestraat en de Noordstraat;
• Pollaertstraat, gedeelte tussen de Steenstraat en de Hogestraat;
• Middenstraat, gedeelte tussen de Pollaertstraat en de Edewallestraat.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden fig. C3.

Artikel 2: Op 26 augustus 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur is het verkeer verboden in
volgende straten of straatgedeelten:
• Watermolenstraat.

Dit verbod wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden fig. C3.
Artikel 3: De maatregelen in bovenvermelde artikelen zijn niet toepasselijk op de voertuigen
voor medische hulp, politie en brandweer.
Artikel 4: De nodige verkeersborden zullen geplaatst worden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Artikel 5: Overtredingen zullen met politiestraffen worden bestraft.
Artikel 6: De bekendmaking zal geschieden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
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Artikel 7: Afschrift van dit besluit zal aan de hogere overheid, De Lijn en de inrichter worden
toegestuurd.
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