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TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN EEN 
WEGVERZAKKING IN DE NIEUWPOORTSESTEENWEG TE KOKSIJDE VAN DINSDAG 5 
DECEMBER 2017 T.E.M. DONDERDAG 7 DECEMBER 2017 

De burgemeester van de gemeente Koksijde; 

 

Gelet op artikelen 119, 130 bis en 134 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 

Overwegende dat op dinsdag 5 december 2017 te Koksijde, in de , een wegverzakking plaatsvindt; 

Overwegende dat uit veiligheidsmaatregelen en bij hoogdringendheid de weg volledig dient afgesloten worden n.a.v. 
een wegverzakking ter hoogte van Nieuwpoortsesteenweg nr; 

BESLUIT : 

Art. 1.   Van dinsdag 5 december 2017 t.e.m. donderdag 7 december 2017 geldt er verboden toegang  voor iedere 
bestuurder, in beide richtingen, in de Nieuwpoortsteenweg ter hoogte van huisnummer 152; 

     Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3. 

Art. 2.   Van dinsdag 5 december 2017 t.e.m. donderdag 7 december 2017 geldt er verboden toegang  voor iedere 
bestuurder, in beide richtingen, met uitzondering van plaatselijk verkeer:  

• in de Nieuwpoortsteenweg begrepen tussen het kruispunt met de Weldadigheidstraat en tussen het 
huisnummer 152; 

• in de Nieuwpoortsteenweg begrepen tussen het kruispunt met de Kinderlaan en tussen het huisnummer 152; 

     Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 met het onderbord ‘uitgezonderd 
plaatselijk verkeer’. 

Art. 3.   Van dinsdag 5 december 2017 t.e.m. donderdag 7 december 2017 geldt er een omleiding via de 
Weldadigheidstraat, Polderstraat en Kinderlaan 

     Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord F41. 

Art.4.   Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien 
zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen. 

Art. 5.   Afschrift van dit tijdelijk politiereglement wordt bezorgd aan 

- Politiezone Westkust (per e-mail) 

- Brandweer Koksijde (per e-mail) 

- Algemeen ziekenhuis Sint-Augustinus Veurne (per e-mail) 

- Rechtbank Veurne (per e-mail) 

 

 

Koksijde, 5 december 2017 

 

 

 

 

 

 

Joeri Stekelorum        Marc Vanden Bussche 

gemeentesecretaris       burgemeester 


