
 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT VEURNE 

GEMEENTE KOKSIJDE 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 
van de gemeente Koksijde 
op: 6 juni 2016 
tegenwoordig: 
M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester-voorzitter; 
S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, 
L. VAN HOVE, R. GANTOIS en G. DELIE, schepenen 
en J. STEKELORUM, gemeentesecretaris. 
-------------------------------------------------------------- 
Het schepencollege, 
bijeengeroepen ingevolge art. 51 van het gemeentedecreet  

 

GOEDKEUREN VAN HET TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER NAAR 
AANLEIDING VAN ZOMERWERKING 'DE SPEELVEUGEL' TE KOKSIJDE VAN VRIJDAG 1 
JULI 2016 T.E.M. WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2016 

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

Gelet op artikel 57, 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 en van het gebruik van de openbare weg; 

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

Overwegende dat van vrijdag 1 juli 2016 t.e.m. woensdag 31 augustus 2016 te Koksijde, in de zomerwerking 
'De Speelveugel' plaatsvindt; 

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met 
het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer; 

BESLUIT : 

Art. 1.   Van vrijdag 1 juli 2016 om 0.00 uur t.e.m. woensdag 31 augustus 2016 24.00 uur geldt er verbod 
stilstaan- en parkeren 

 in de Abdijstraat 20 meter aan westkant van het kruispunt met de Helvetiastraat, beide zijden; 

 in de Helvetiastraat, 20 meter na het kruispunt met de Abdijstraat, beide zijden; 

 in de Helvetiastraat ter hoogte van huisnummer 47-49 (de Noordduinen), over een afstand van 20 
meter aan beide zijden; 

 één parkeerplaats op de parking ‘Noordduinen’ in de Helvetiastraat ter hoogte van de groene 
ingangspoort; 

 Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3. 

Art. 2.   Van vrijdag 1 juli 2016 om 0.00 uur t.e.m. woensdag 31 augustus 2016 24.00 uur geldt er een 
snelheidsbeperking 

 in de Helvetiastraat ter hoogte van huisnummer 47-49 (de Noordduinen), over een afstand van 20 
meter aan beide zijden; 

     Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C43. 

Art.3.   Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen 
voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen. 

Art. 4.   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) 

Gedaan te Koksijde in zitting datum als boven. 

Namens de leden van het college : 
De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 
get. Joeri STEKELORUM  get. Marc VANDEN BUSSCHE 

_______________________________ 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

De gemachtigde beambte, 
(artikel 126 nieuwe gemeentewet) 

 
 

Joeri STEKELORUM, 
gemeentesecretaris 


