
 

 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT VEURNE 

GEMEENTE KOKSIJDE 
 
 

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN 

AVONDMARKT TE SINT-IDESBALD OP DONDERDAG 14 JULI 2016 

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 donderdag 14 juli 2016 te Koksijde, Sint-Idesbald, een avondmarkt 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. Op donderdag 14 juli 2016, van 13.00 uur tot 24.00 uur is het stilstaan- en parkeren van alle 
voertuigen verboden in de : 

 Strandlaan, begrepen tussen het kruispunt met de J. Van Looylaan en het kruispunt met de Koninklijke 
Baan;  

 Strandlaan,begrepen tussen het kruispunt met de Koninklijke Baan en de Zeedijk; 

 H. Christiaenslaan, begrepen tussen het kruispunt met de Koninklijke Baan en het kruispunt met de 
Strandlaan; 

 Dillenslaan, over een lengte van 10m vanaf de Strandlaan; 

 Goffinlaan, over een lengte van 10m vanaf de Strandlaan; 

 Jan Pootlaan, over een lengte van 10m vanaf de Strandlaan; 

 Bertrandlaan, over een lengte van 10m vanaf de Strandlaan; 

 Koninginnelaan, over een lengte van 10m vanaf de Strandlaan; 

 Nazylaan, over een lengte van 10 m vanaf de Strandlaan. 

 Dwarsstraat, begrepen tussen het kruispunt met de Koninginnelaan en het kruispunt met de 
Duinenkranslaan, 

 Duinenkranslaan, begrepen tussen het kruispunt met de Strandlaan en het kruispunt met de 
Dwarsstraat. 

 Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E3. 

Art. 2.   Op donderdag 14 juli 2016, van 14.00 uur tot 24.00 uur geldt er verboden toegang voor ieder 
bestuurder, in beide richtingen, in de : 

 Strandlaan, begrepen tussen  het kruispunt met de J. Van Looylaan en het kruispunt met de 
Koninklijke Baan; 

 Strandlaan, begrepen tussen het kruispunt met de Koninklijke Baan en het kruispunt met de Zeedijk; 

 H. Christiaenslaan, begrepen tussen het kruispunt met de Koninklijke Baan en het kruispunt met de 
Strandlaan 

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



 

Art. 3.   Op donderdag 14 juli 2016, van 14.00 uur tot 24.00 uur geldt er verboden toegang voor ieder 
bestuurder,met uitzondering van het plaatselijk verkeer in de : 

 A. Nazylaan vanaf het kruispunt met de Pannelaan 

 J. Pootlaan vanaf het kruispunt met de Pannelaan 

 Dumanoirstraat vanaf het kruispunt met de Pannelaan 

 Zeepannelaan vanaf het kruispunt met de Pannelaan 

 Jaakpad vanaf het kruispunt met de J. Ryckewaertlaan 

 Myriamweg vanaf het kruispunt met de Zeepannelaan 

 Zeepannelaan vanaf het kruispunt met de Myriamweg  

 J. Dillenslaan vanaf het kruispunt met de Myriamweg 

 J. Pootlaan, vanaf het kruispunt met de Myriamweg 

 E. Bertrandlaan vanaf het kruispunt met de Ligeriusweg 

 Zwaluwenstraat vanaf het kruispunt met de Meesjesweg 

 H. Christiaenlaan vanaf het kruispunt met de Goffinlaan 

 Goffinlaan vanaf het kruispunt met de H. Christiaenlaan 

 Smeyerslaan vanaf het kruispunt met de Koninginnelaan 

 Koninginnelaan vanaf het kruispunt met dde Dwarsstraat 

 Prins Boudewijnlaan vanaf het kruispunt met de Karel Van De Woestijnestraat 

 Tennislaan vanaf het kruispunt met de Karel Van De Woestijnestraat 

 Kroonlaan vanaf het kruispunt met de Karel Van De Woestijnestraat 

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

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, 14 juli 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joeri Stekelorum        Stephanie Anseeuw 

gemeentesecretaris       wnd. burgemeester 


