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Besprekingen en besluiten van het College 

 

Technische dienst - Afdeling Wegen en verkeer - Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar 

aanleiding van Carnaval 2020 in Assenede. 

Bevoegdheid  

 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017 art. 56. 

Wetten en Reglementen 

 De wet van 16.03.1968 betreffende de politie van het wegverkeer. 

 Het koninklijk Besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. 

 Het Ministerieel Besluit van 11.10.1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 

 Het Ministerieel Besluit van 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en 

verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

 Het besluit van de gemeenteraad van 03.09.2009 betreffende Verkeer  Gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer – Delegatie aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 De aanvraagdocumenten ontvangen op 16.09.2019 van de Zottenkoers + stoet + Carnaval 

Assenede op 23.02.2020 aangevraagd door de heer Frank Van Kerckvoorde. 

 De aanvraagdocumenten ontvangen op 16.09.2019 van de Carnavalstoet Assenede op 

29.02.2020 aangevraagd door de heer Frank Van Kerckvoorde. 

 De aanvraagdocumenten ontvangen op 07.11.2019 van de Sloezenmaandag op 24.02.2020. 

 Het advies van  20.09.2019 van Agentschap Wegen en Verkeer. 

 Het advies van  26.09.2019 van Agentschap Wegen en Verkeer.  

 Het advies van 13.11.2019 van Agentschap Wegen en Verkeer.  



 Het verslag van 17.12.2019  van de coördinatievergadering. 

Verantwoording 

 Naar aanleiding van dit evenement is het noodzakelijk dat een aantal verkeersbeperkende 

maatregelen worden ingevoerd om de verkeersveiligheid te verzekeren. 

Stemmen  

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT  

Artikel 1 

Onder voorbehoud van het geven van een toelating door het college van burgemeester en 

schepenen voor  Carnaval in Assenede 2020 aangevraagd door de heer Frank Van Kerckvoorde, 

Tunnellaan 95 in 9060 Zelzate zijn de hieronder vermelde verkeersbeperkende maatregelen van 

toepassing. 

Art. 2 

 Op 23.02.2020  ZOTTENKOERS zijn volgende verkeersbeperkende maatregelen van toepassing: 

* van 17.00 uur tot 03.00 uur: 

- Hoogstraat: stilstaan- en parkeerverbod en verkeervrij maken 

Om de straat verkeervrij te maken zal op volgende kruispunten nadar met knipperlichten over de 

volledige breedte van de rijbaan geplaatst worden voorzien van een verkeersbord C3 

- Hoogstraat t.h.v. kruispunt met de Dijkstraat (en bord F41 “Omleiding”) 

- Hoogstraat t.h.v. kruispunt met de Moestuinstraat en in begin van de Moestuinstraat (kruispunt 

met de Sportstraat verkeersbord F45 te plaatsen) 

- Hoogstraat t.h.v. kruispunt met de Lochtingstraat en in het begin van de Lochtingstraat (kruispunt 

met de Markt verkeersbord F45 te plaatsen en bord eenrichtingsverkeer af te dekken) 

- Hoogstraat t.h.v. kruispunt met de Stadhuisstraat (2 x) en in het begin van de Stadhuisstraat( aan 

het kruispunt met de Kloosterstraat verkeersbord F45 te plaatsen) 

- Hoogstraat t.h.v. kruispunt met de Markt (en bord F41 “Omleiding”) Deze schraag dient aan de 

kant geplaatst te worden tijdens de duur van de stoet (van 18.00 uur tot 21.00 uur) 

- omleidingen via:  

- Dijkstraat, Prins Boudewijnlaan, Kapelledreef, Leegstraat en Markt in beide  

rijrichtingen 

- Dijkstraat, Sint-Andrieslaan, Sasdijkstraat, Kloosteraprilstraat en Kloosterstraat in beide 

rijrichtingen 

Deze omleidingen komen te vervallen tijdens de duur van de stoet (van 18.00 tot 21.00 uur) omdat 

meer straten verkeersvrij worden gemaakt. Omleiding zoals hieronder vermeld bij (A). 

* van 17.00 uur tot 21.00 uur: 

-stilstaan en parkeerverbod op de Markt  

* van 17.00 uur tot 21.00 uur: 

- stilstaan en parkeerverbod in:  

 - Diederikstraat  

 - Kasteelstraat  

 - Schoolstraat  



 - Diederikplein 

* tussen 18.30 uur tot 21.00 uur: 

- verkeersvrij maken van volgende straten: 

- Markt gedeelte tussen Hoogstraat en Diederikstraat – deel voor oud gemeentehuis 

- Diederikstraat 

- Kasteelstraat  

- Schoolstraat  

- Diederikplein  

Om de hierboven vermelde straten verkeervrij te maken zal op volgende kruispunten nadar met 

knipperlichten over de volledige breedte van de rijbaan geplaatst worden voorzien van een 

verkeersbord C3 

- Markt t.h.v. Hoogstraat 1 

- Kloosterstraat t.h.v. kruispunt met Markt  

- Markt t.h.v. kruispunt met Diederikstraat  

- Pastoriestraat t.h.v. kruispunt met Diederikstraat (2 x)  

- Stadhuisstraat t.h.v. kruispunt met Diederikstraat  

- Duvekeete t.h.v. kruispunt met Kasteelstraat  

- Trieststraat net voor het kruispunt met de Kasteelstraat, rijrichting Assenedecentrum 

- Schoolstraat net voor het kruispunt met het Diederikplein, rijrichting naar de Trieststraat (Op 

Diederikplein borden houdende aanduiding eenrichtingsverkeer afdekken) 

- Diederikstraat net voor kruispunt met Diederikplein, rijrichting Assenedecentrum 

- omleiding vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur (A):  

Dijkstraat, Sint-Andrieslaan, Sasdijkstraat, Kloosteraprilstraat, Kloosterstraat, Trieststraat, 

Nieuwestraat, Oude Gentweg, Molenstraat, Burgstraat, Hendekenstraat, Basseveldestraat, 

Kapellestraat en Prins Boudewijnlaan in beide rijrichtingen. 

- bijkomend parkeerverbod vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur (omleiding voor bussen van De Lijn) 

- in de Nieuwestraat, aan beide kanten van de rijweg, eerste 50m komende van de Trieststraat en 

de Oude Gentweg  

- in de Oude Gentweg aan de kant van de pare huisnummers tussen nr. 10 en nr. 20 

Op volgende locaties voorsignalisatie te plaatsen:  

SIGNALISATIE: schraag met knipperlicht, F45 en bord met opschrift “Assenedecentrum niet 

bereikbaar” 

- in de Kloosterstraat t.h.v. kruispunt met Kloosteraprilstraat, rijrichting Assenedecentrum  

- in de Trieststraat net voorbij kruispunt Nieuwestraat, rijrichting Assenedecentrum  

- in de Molenstraat net voorbij kruispunt Oude Gentweg, rijrichting Assenedecentrum 

- in de Molenstraat net voor kruispunt Schoolstraat, rijrichting Assenedecentrum 

- in de Kapelledreef net voorbij kruispunt Kapellestraat/Prins Boudewijnlaan, rijrichting 

Assenedecentrum 

- in de Leegstraat net voorbij kruispunt Kapelledreef/Leegstraat, rijrichting Assenedecentrum 

- in de Sportstraat net voorbij het kruispunt met de Prins Boudewijnlaan, rijrichting 

Assenedecentrum 

- op de Markt t.h.v huisnummer 17 rijrichting Diederikstraat 

 

Seingevers op volgende locaties tijdens de duur van de stoet:  

- kruispunt Hoogstraat/Dijkstraat  

- kruispunt Hoogstraat/Markt  



- kruispunt Markt/Kloosterstraat  

- kruispunt Markt/Diederikstraat  

- kruispunt Kasteelstraat/Trieststraat  

- kruispunt Schoolstraat/Diederikplein  

- kruispunt Diederikstraat/Kriekerijstraat/Elsburgstraat  

 

 Op 24.02.2020 om 20.00 uur tot 25.02.2020 om 05.00 uur SLOEZENMAANDAG zijn volgende 

verkeersbeperkende maatregelen van toepassing:  

- Hoogstraat: stilstaan- en parkeerverbod en verkeervrij maken 

- Stadhuisstraat (deel achter Hoogstraat en deel achter Diederikstraat) :stilstaan- en parkeerverbod 

en verkeervrij maken  

Om de straat verkeervrij te maken zal op volgende kruispunten nadar met knipperlichten over de 

volledige breedte van de rijbaan geplaatst worden voorzien van een verkeersbord C3 

- Hoogstraat t.h.v. kruispunt met de Dijkstraat (en bord F41 “Omleiding”) 

- Hoogstraat t.h.v. kruispunt met de Moestuinstraat 

- Hoogstraat t.h.v. kruispunt met de Lochtingstraat  

- Hoogstraat t.h.v. kruispunt met de Markt (en bord F41 “Omleiding”)  

- Stadhuisstraat t.h.v. kruispunt met de Kloosterstraat (2 kanten) (en bord F41 “Omleiding) 

- Stadhuisstraat t.h.v. kruispunt met de Diederikstraat( en bord F41 “Omleiding”) 

Op volgende locaties voorsignalisatie (verkeersbord F45)te plaatsen:  

- Moestuinstraat t.h.v. kruispunt met de Sportstraat 

- Lochtingstraat t.h.v. kruispunt met de Markt (en afdekken van de verkeersborden houdende 

aanduiding eenrichtingsverkeer) 

- omleidingen via:  

- Dijkstraat, Prins Boudewijnlaan, Kapelledreef, Leegstraat en Markt in beide  

rijrichtingen 

- Dijkstraat, Sint-Andrieslaan, Sasdijkstraat, Kloosteraprilstraat en Kloosterstraat, Trieststraat, 

Schoolstraat, Diederikstraat, Markt, Leegstraat en Prins Boudewijnlaan  in beide rijrichtingen 

- Plaatsen verkeerbord A51 met onderbord ‘evenement’ + D1a op volgende locaties: 

- op het voetpad (hoek Markt/Kloosterstraat rijrichting naar Kloosteraprilstraat 

- in de Kloosterstraat 50m voor kruispunt met Stadhuisstraat rijrichting naar Assenedecentrum 

Op 29.02.2020  AVONDSTOET zijn volgende verkeersbeperkende maatregelen van toepassing: 

Waarbij de stoet wordt opgesteld in: 

- RECLAMESTOET : in de Sasdijkstraat, St.-Andriesstraat en Polderstraat (zie aanduiding plan) 

- AVONDSTOET : -> Asseneedse deelnemers : Groenendijkstraat (2de deel – vanaf huisnr 10) en  

                                 loods van de Rostyne  

                                  -> Andere deelnemers van buiten de gemeente: in de Valkstraat (vanaf  

                                  kruispunt met de Smoutersdijkstraat) 

                                  -> samenvoegen aan kruispunt Groenendijkstraat / Valkstraat 

                                   (zie aanduiding plan) 

 Waarbij de reclamestoet (vanaf 19.00 uur) en de avondstoet (aansluitend aan reclamestoet) in 

volgende straten passeert: 

- Hoogstraat, Markt, Diederikstraat, Kasteelstraat, Trieststraat (deel tussen Schoolstraat en 

Nieuwestraat), Nieuwestraat, Oude Gentweg (deel tussen Nieuwestraat en Vier 



Ambachtenstraat), Vier Ambachtenstraat, Weverstraat (deel tussen Vier Ambachtenstraat en 

Burgstraat), Burgstraat, Molenstraat, Diederikstraat, Markt en Hoogstraat 

 Waarbij de ontbinding van de reclamestoet en de avondstoet gebeurt op het einde van de 

Hoogstraat 

 STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD : 

- Tussen 16.00 uur en 23.30 uur (voor plaatsen nadar) 

- Aan beiden van de rijweg en in de parkeervakken naast de rijbaan: 

- In Diederikstraat gedeelte tussen Kasteelstraat en Markt 

- Markt gedeelte tussen Diederikstraat en Hoogstraat 

- In Hoogstraat gedeelte tussen Markt en Hoogstraat 5 

- Tussen 16.30 uur en 19.30 uur 

- Voor opstelling van de reclamestoet (beide kanten van de rijweg) 

- In de Sasdijkstraat 

- In de St.-Andriesstraat 

- In de Polderstraat 

- Voor de opstelling van de avondstoet (beide kanten van de rijweg) in de Valkstraat 

- Voor vlotte doortocht van de carnavalstoet in de Groenendijkstraat – zowel gedeelte op de 

dijk als beneden de dijk aan beide kanten van de rijweg 

- Tussen 17.00 uur en 23.30 uur 

- Aan beide zijden van de rijweg en in de parkeervakken naast de rijbaan in straten waar de 

reclamestoet en de carnavalstoet passeert nl. Hoogstraat, Markt, Diederikstraat, Kasteelstraat, 

Trieststraat (deel tussen Schoolstraat en Nieuwestraat), Nieuwestraat, Oude Gentweg (deel 

tussen Nieuwestraat en Vier Ambachtenstraat), Vier Ambachtenstraat, Weverstraat (deel 

tussen Vier Ambachtenstraat en Burgstraat), Burgstraat, Molenstraat, Diederikstraat, Markt en 

Hoogstraat met uitzondering de locaties waar nadar geplaatst wordt 

- In de Maatstraat aan beide kanten van de rijweg deel tussen Waalpoelstraat en Knikkerstraat 

- Tussen 20.30 uur en 23.30 uur 

- In de Dijkstraat en Prins Boudewijnlaan (deel tussen Sportstraat en Kapelledreef) beide kanten 

van de rijweg m.u.v. parkeerplaatsen buiten de rijweg -> voor de ontbinding van de stoet 

 VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN 

- Tussen 17.00 uur tot 23.30 uur 

- Parking Molenbergplein voorbehouden voor wagens deelnemers van buiten de gemeente 

- Voor de politievoertuigen aan het politiecommissariaat Markt 26-27 

- Voor de hulpdiensten: 3 parkeerplaatsen op de parking van het Dienstencentrum, Hoogstraat 

57 (Dienstencentrum is coördinatiecentrum voor de hulpdiensten tijdens de stoet) 

 VERKEERSVRIJ MAKEN 

1) De straten waar de stoet wordt opgesteld verkeersvrij gemaakt vanaf 16.30 uur tot 19.30 uur 

- Waarbij de stoet wordt opgesteld in: 

- RECLAMESTOET : in de Sasdijkstraat, St.-Andriesstraat en Polderstraat  

                               (zie aanduiding plan) 

- AVONDSTOET : -> Asseneedse deelnemers : Groenendijkstraat (2de deel) en loods van de Rostyne  

-> Andere deelnemers van buiten de gemeente: in de Valkstraat (vanaf kruispunt 

met de Smoutersdijkstraat) 

-> samenvoegen aan kruispunt Groenendijkstraat / Valkstraat 



2) De straten waar de stoet passeert worden verkeersvrij gemaakt vanaf 18.30 uur tot 23.30 uur : 

Hoogstraat, Markt, Diederikstraat, Kasteelstraat, Trieststraat (deel tussen Schoolstraat en 

Nieuwestraat), Nieuwestraat, Oude Gentweg (deel tussen Nieuwestraat en Vier 

Ambachtenstraat), Vier Ambachtenstraat, Weverstraat (deel tussen Vier Ambachtenstraat en 

Burgstraat), Burgstraat, Molenstraat, Diederikstraat, Markt en Hoogstraat 

3) Te plaatsen signalisatie m.b.t. het afsluiten van het parcours van de stoet: 

Daarvoor zal op de hieronder vermelde locaties volgende signalisatie geplaatst worden:  

  -> schragen + knipperlichten + C3 + onderbord “EVENEMENT” en seingever waar vermeld: 

* tijdens de opstelling reclamestoet en stoet: 

- Valkstraat – op het einde van de opstelling van de praalwagens + seingever (tot laatste 

wagen/groep in de Groenendijkstraat is) 

- Smoutersdijkstraat – aan kruispunt met de Valkstraat + seingever (tot laatste wagen/groep in 

de Groenendijkstraat is) 

- Poldermenne ter hoogte van het kruispunt met de Sasijkstraat 

- Sasdijkstraat ter hoogte van kruispunt met de Kloosteraprilstaat + seingever 

- Groenendijkstraat ter hoogte van kruispunt met de Duivelseindestraat  

* tijdens de doortocht van de reclamestoet en stoet: 

- Groenendijkstraat – aan kruispunt met de Valkstraat + seingever (tot de laatste wagen/groep 

in de Dijkstraat is) 

- Jos Van De Bogaertstraat – aan kruispunt met de Dijkstraat (tot de laatste reclamewagen 

voorbij het kruispunt met de Groenendijkstraat is) 

- Poldermenne – aan kruispunt met de Sasdijkstraat + seingever (tot de laatste reclamewagen 

voorbij het kruispunt met de Groenendijkstraat is) 

- Sasdijkstraat ter hoogte van kruispunt met de Kloosteraprilstaat + seingever (tot de laatste 

reclamewagen voorbij de Groenendijkstraat is) 

- Als de stoet volledig in de Hoogstraat is , mag de hierboven vermelde nadar en signalisatie 

verplaatst worden naar het kruispunt van de Hoogstraat met de Dijkstraat + 2 seingevers 

- Moestuinstraat ter hoogte van kruispunt met Hoogstraat 

- Stadhuisstraat ter hoogte van kruispunt met de Hoogstraat (x2) 

- Lochtingstraat ter hoogte van kruispunt met de Hoogstraat 

- Markt ter hoogte van kruispunt met de Hoogstraat + seingever 

- Kloosterstraat ter hoogte van kruispunt met de Markt + seingever 

- Markt ter hoogte van kruispunt met de Diederikstraat (deel van de Markt voor de ingang van 

de kerk) + seingever 

- Stadhuisstraat ter hoogte van kruispunt met Diederikstraat 

- Pastoriestraat ter hoogte van kruispunt met de Diederikstraat 

- Diederikstraat ter hoogte van kruispunt met Kasteelstraat + seingever (te verplaatsen na 1e 

doortocht stoet naar de Kasteelstraat) 

- Kasteelstraat ter hoogte van Medisch Centum 

- Kasteelstraat ter hoogte van kruispunt met de Duvekeete + seingever  

- Vier Ambachtenstraat ter hoogte van kruispunt met Vier Ambachtenstraat  

- Vier Ambachtenstraat ter hoogte van kruispunt met Weverstraat + seingever 

- Schoolstraat ter hoogte van kruispunt met de Kasteelstraat + seingever 

- Toverhekstraat ter hoogte van kruispunt met Trieststraat 

- Trieststraat ter hoogte van kruispunt met Nieuwestraat + seingever 

- Oude Gentweg ter hoogte van kruispunt met Nieuwestraat + seingever 

- Groenstraat ter hoogte van kruispunt met Oude Gentweg + seingever 

- Oude Gentweg ter hoogte van kruispunt met Vier Ambachtenstraat + seingever 



- Fonteinestraat ter hoogte van kruispunt met de Houtlandstraat 

- Weverstraat ter hoogte van kruispunt met de Burgstraat + seingever 

- Burgstraat ter hoogte huisnummer 14 + seingever 

- De Waalpoelstraat ter hoogte van kruispunt met de Burgstraat + seingever 

- Knikkerstraat ter hoogte van kruispunt met de Molenstraat + seingever 

- Oude Gentweg ter hoogte van kruispunt met de Molenstraat + seingever 

- Keurestraat ter hoogte van kruispunt Molenstraat + seingever 

- Michielsenstraat ter hoogte van kruispunt met de Molenstraat  + seingever 

- Schaapherderstraat ter hoogte van het kruispunt met de Molenstraat + seingever 

- De Wulfstraat ter hoogte van kruispunt met de Molenstraat 

- Brouwershofstraat ter hoogte van kruispunt met de Molenstraat 

- Schoolstraat ter hoogte van kruispunt met de Molenstraat + seingever 

- Brouwershofstraat ter hoogte van kruispunt met de Diederikstraat  

- Elsburgstraat ter hoogte van kruispunt met de Diederikstraat    + 2 seingevers 

- Kriekerijstraat ter hoogte van kruispunt met de Diederikstraat  

- Diederikplein ter hoogte van kruispunt met Diederikstraat + seingever 

- Pastoriestraat ter hoogte van kruispunt met Diederikstraat 

- Kasteelstraat ter hoogte van kruispunt met Diederikstraat + seingever 

- + eventueel 2 seingevers aan rondpunt Nieuwburg 

Daarvoor zal op de hieronder vermelde locaties volgende voorsignalisatie geplaatst worden: - 

schraag + knipperlichten + F45 en bord met opschrift “ASSENEDECENTRUM NIET BEREIKBAAR” : 

- Burgstraat ter hoogte van rondpunt 

- De Maatstraat ter hoogte van kruispunt met de Knikkerstraat 

- Fonteinestraat ter hoogte van kruispunt met de Lindekenstraat 

- Houtlandstraat ter hoogte van kruispunt met de Trieststraat 

- Trieststraat ter hoogte van kruispunt met de Zelzatestraat / Stoepestraat 

- Trieststraat ter hoogte van kruispunt met de Kloosterstraat 

- Trieststraat ter hoogte  van kruispunt met de Groenstraat 

- Kapellestraat gedeelte tussen Kapellestraat/Basseveldestraat en Kapellestraat/Leegstraat 

- De Maatstraat ter hoogte van kruispunt met de Basseveldestraat  

- Prins Boudewijnlaan ter hoogte van kruispunt met Kapelledreef 

- Leegstraat net voorbij kruispunt met Kapelledreef 

- Markt ter hoogte van kruispunt met de Leegstraat -> +C3 met onderbord uitgezonderd 

plaatselijk verkeer 

- Hollekenstraat ter hoogte van kruispunt met Oude Molenstraat 

- Hollekenstraat ter hoogte van kruispunt met Prins Boudewijnlaan 

- Sportstraat ter hoogte van kruispunt met Prins Boudewijnlaan  

- Smoutersdijkstraat ter hoogte van kruispunt met Oude Molenstraat 

- Valkstraat ter hoogte van kruispunt met Oude Molenstraat 

- Kloosterstraat ter hoogte van kruispunt met Kloosteraprilstraat 

- Staakstraat ter hoogt van kruispunt met Vrijestraat/Poeldijkstraat  

Op volgende locaties dienen nadarhekkens geplaatst te worden 

- Op de Markt aan de kant van de kermis (volledige afstand van het marktplein) 

- Op de Markt onder het balkon van het oud gemeentehuis zodat de bezoekers niet onder het 

balkon kunnen staan 

- Hoogstraat / Moestuinstraat (1 stuk) 

- Hoogstraat (3 x 15 stuks) 

- Dijkstraat / Hoogstraat (5 stuks) 



- Kermis (rondom Marktplein) 

- Hoogstraat / Markt (extra vier stuks) 

- Markt / Diederikstraat (extra 4 stuks) 

- Kasteelstraat / Diederikstraat (extra 7 stuks) 

- Kasteelstraat /Medisch Centrum (extra 2 stuks) 

- Diederikstraat (3 x 1 stuk) 

- Kasteelstraat / Schoolstraat (5 stuks) 

- Nieuwestraat / Trieststraat (5 stuks) 

- Nieuwestraat / Oude Gentweg (5 stuks) 

- Oude Gentweg / Vier Ambachtenstraat (5 stuks) 

- Oude Gentweg / Groenstraat ( extra 2 stuks) 

- Vier Ambachtenstraat / Weverstraat (2 x 2 stuks) 

- Vier Ambachtenstraat / Burgstraat (5 stuks) 

- Burgstraat / Waalpoelstraat (5 stuks) 

- Waalpoelstraat / Molenstraat (5 stuks) 

- Molenstraat / Oude Gentweg (5 stuks) 

- Molenstraat / Keurestraat (1 extra stuk) 

- Molenstraat / Knikkerstraat (1 extra stuk)  

- Molenstraat / Burgstraat (extra 3 stuks) 

- Molenstraat / Michielsenstraat (1 stuk) 

- Molenstraat / Schaapherderstraat (1 stuk) 

- Molenstraat / De Wulfstraat (1 stuk) 

- Molenstraat / Brouwershofstraat (1 stuk) 

- Molenstraat / Schoolstraat (5 stuks) 

- Frituur / Brouwershofstraat / Elsburgstraat / Kriekerijstraat (10 stuks) 

- Diederikstraat / Diederikplein (1 stuk) 

- Sasdijkstraat / Kloosteraprilstraat ( extra 3 stuks) 

- Groenendijkstraat / Valkstraat (extra 2 stuks) 

- Valkstraat / Smoutersdijkstraat (extra 1 stuk) 

Art. 3 

Parkeren (29.02.2020) 

Op volgende locaties is parkeermogelijkheid:  

- Terrein ECA – Trieststraat (mits toestemming eigenaar) 

- In de straten van de wijk aan Watertoren 

- Parking sporthal 

- Parking ECA Leegstraat (mits toelating eigenaar) 

- In de Moestuinstraat 

- In de Bijenkorf 

- Parking voetbal –in de Kloosterstraat  

- Parking Zwelthoek 

- Parking Aldi (mits toelating eigenaar) Aan uitrit van parking Aldi plaatsen verkeersbord verboden 

af te slaan naar centrum C31b. 

- Parking kerkhof Molenstraat. Aan de uitrit van parking kerkhof plaatsen verkeersbord verboden af 

te slaan naar centrum C31a 

Seingevers aan openbare parkings (verlaten van de parking tijdens de stoet):parking Aldi, parking 

Smatch, parking Kerkhof, Routekesparking, parking Kriekerijstraat 

  



Art. 4 

Omleidingen tijdens de avondstoet: 

- Voor het verkeer komende uit de richting Boekhoute via Hendekenstraat richting Ertvelde 

- Voor het verkeer komende uit de richting Zelzate – Ertvelde via de Kloosterstraat, 

Kloosteraprilstraat, Staakstraat  

- Voor het verkeer komende van Sas van Gent via Staakstraat, Kloosteraprilstraat, Kloosterstraat naar 

Trieststraat 

- Voor het verkeer komende uit de richting Bassevelde via de Hendekenstraat richting Ertvelde 

- Voor het verkeer komende van Nieuwburgstraat, Oosthoek, via Hendekenstraat, Basseveldestraat, 

Kapellestraat, Prins Boudewijnlaan, Dijkstraat, Hollekenstraat, Oude Molenstraat, Staakstraat 

Art. 5 

Paaltjes verwijderen in de Vier Ambachtenstraat. 

Art. 6 

Veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van mogelijke terreurdreiging: 

Plaatsen voertuig bemand:  

- Burgstraat ter hoogte van huisnummer 14 

- Trieststraat ter hoogte van kruispunt Groenstraat 

- Markt ter hoogte van kruispunt Leegstraat 

- Dijkstraat ter hoogte van kruispunt met de Hoogstraat 

Art. 7 

De diensten van De Lijn zullen op zaterdag op 29.02.2020 tijdens de duur van de verkeersbeperkende 

maatregelen Assenede-centrum niet bedienen  

- Lijn 52: rijdt tot aan het kruispunt Zelzatestraat / Trieststraat 

- Lijn 96: volgt de route Zelzatestraat, Stoepestraat, N49, Nieuwburgstraat, Hendekenstraat, 

Basseveldestraat, Kapellestraat in beide rijrichtingen 

Art. 8 

Naar aanleiding van Avondstoet 2020 wordt aan de heer Frank Van Kerckvoorde, Tunnellaan 95 in 

9060 Zelzate de toelating verleend voor het plaatsen van tijdelijke wegwijzers op volgende locaties: 

* GEWESTWEGEN 

- N436 

- N458 

De voorwaarden vervat in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer van 17.09.2019. 

Art. 9 

De aanvrager/organisator dient in te staan voor het plaatsen van de verkeersborden of de controle 

van de verkeersborden welke door de gemeente naar aanleiding van het evenement geplaatst 

werden. 

Om ervoor te zorgen dat de verkeersborden tijdens de duur van het evenement niet worden 

weggenomen, omgedraaid, verplaatst… dienen geregeld controles te worden uitgevoerd door een 

verantwoordelijke welke hiervoor door de organisator werd aangesteld. 

De borden moeten op het voetpad of in de berm op zodanige wijze opgesteld worden dat noch de 

voetgangers – noch de fietsers en het gemotoriseerd verkeer gehinderd worden. 

De borden mogen, met uitzondering van in het begin en op het einde van de straat, niet rechtover 

elkaar opgesteld worden. 

Alle verkeersborden die in strijd zijn met de naar aanleiding van dit evenement tijdelijk geplaatste 

verkeersborden, dienen tijdens de duur van het evenement te worden afgedekt.  Daarna dient de 



afdekking te worden verwijderd.  Dient te gebeuren door de aanvrager / organisator van het 

evenement. 

Art. 10 

De aanvrager dient alle bewoners van de straat waarin het evenement plaatsvindt en de nabij 

gelegen straten via bewonersbrief tijdig op de hoogte te brengen van dit evenement. Kopie van deze 

bewonersbrief moet op voorhand overgemaakt worden aan de dienst Vrije Tijd, afdeling 

Evenementen. 

Art. 11 

Onderhavige toelating ontslaat de verkrijger geenszins van het naleven van alle wettelijke 

bepalingen, verplichtingen en voorschriften, zoals ondermeer 

 het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning 

 het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste toelating/vergunning van de 

wegbeheerder 

 het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vereiste vergunningen, toelatingen of 

machtigingen en de nodige keuringsattesten 

Art. 12 

Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar 

aanleiding van ongevallen, die door het evenement zouden worden veroorzaakt. 

Art. 13 

Alle plannen die bij dit besluit horen worden goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen van 07.01.2020 Zijnde: 

 plan 1 : Zottenkoers op 23.02.2020 

 plan 2 : Zottenkoers op 23.02.2020 – afsluiten Hoogstraat 

 plan 3 : Sloezenmaandag 24.02.2020 

 plan 4 : Avondstoet op 29.02.2020 

Art. 14 

Afschrift van deze beslissing zal samen met de bijhorende documenten worden overgemaakt aan: 

 De heer F. Mervielde, Korpschef politiezone Assenede-Evergem, F. De Kokerlaan 46 in 9940 

Evergem 

 Brandweer Zonecentrum, Roggestraat 70 in 9000 Gent 

 De heer Frank Van Kerckvoorde, Tunnellaan 95 in 9060 Zelzate 

 Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401M in 9000 Gent 

 De Lijn, Dendermondsesteenweg 185 in 9070 Destelbergen 

 Vlaamse Overheid, Afdeling Wegen en Verkeer, District Eeklo, Tieltsesteenweg 229 te 9900 

Eeklo 
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Get. Frederik Willems Get. Philippe De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

Frederik Willems Philippe De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester 

 


