
Politiereglementen 
 

Gemeente Berlare 
 
GR van 25 oktober 2017 – Aanvullend reglement betreffende opheffing beurtelings 
parkeren en invoering geschrankt parkeren Dorp. 
 
Gemeente Buggenhout 
 
GR van 23 november 2017 – Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot 
gemeenteweg Pastorijstraat. 
 
GR van 23 november 2017 – Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot 
gemeenteweg Scheldestraat. 
 
GR van 23 november 2017 – Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot 
gemeenteweg Veerstraat. 
 
Gemeente Lovendegem 
 
CBS van 19 oktober 2017 – Parkeerverbod Brugstraat – Tijdelijk politiereglement. 
 
CBS van 19 oktober 2017 – Marathon van Gent – Tijdelijk politiereglement. 
 
Gemeente Maldegem 
 
GR van 28 september 2017 – Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 31 
augustus 2017 houdende de aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers in de 
Pastoor De Swaeflaan ter hoogte van de Donkstraat. 
 
GR van 28 september 2017 – Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 1 
september 2017 houdende het afsluiten van het kruispunt N49 – Celieplas, aan de 
Zuidzijde, de invoer van een tonnagebeperking +3,5T in de zone N9 – Broekelken – 
Celieplas – Kleine Moerwege – Striepe – Moerwerge en de aanleg van 
verkeerskussens in de Waleweg.  
 
GR van 28 september 2017 – Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 1 
september 2017 houdende de invoer van een proefperiode betreffende het voorzien 
van een parkeerverbod en de afbakening van parkeervakken in de Donkstraat. 
 
GR van 28 september 2017 – Politiereglement houdende de invoer van een 
parkeerplaats voor elektrische voertuigen. 
 
GR van 28 september 2017 – Politiereglement houdende de invoer van een 
stilstaan- en parkeerverbod en de afbakening van parkeervakken in de Donkstraat. 
 
GR van 28 september 2017 – Politiereglement houdende de invoer van een 
parkeerverbod en de afbakening van parkeervakken in de Vakekerkweg. 
 



GR van 28 september 2017- Wijziging politiereglement houdende het instellen van 
een parkeerverbod in de Bogaardestraat. 
 
Gemeente Merelbeke 
 
GR van 24 oktober 2017 – Veiligheid – vaststellen bijzondere politieverordening 
betreffende de inzet van drones tijdens evenementen in openlucht en publieke 
evenementen van tijdelijke aard in gemeentelijke gebouwen. 
 
Stad Ninove 
 
CBS van 24 oktober 2017 – Mobiliteit – Vvb-vergunning 0019 – Volvo S60 TLAE-614 
– Aalstersesteenweg 284 te 9400 Ninove – goedkeuring. 
 
GR van 26 oktober 2017 – Mobiliteit – oplaadeiland voor elektrische voertuigen en 
fietsen – stadswegen.  
 
GR van 26 oktober 2017 – Mobiliteit aanbrengen signalisatie Garenweg te Ninove – 
stadswegen. 
 
GR van 26 oktober 2017 – Mobiliteit – Voorde – Flierenboomstraat – aanwijzingsbord 
F45b ter hoogte van huisnummer 7 – stadswegen. 
 
CBS van 16 november 2017 – Mobiliteit – inrichten van een parkeerplaats voor 
personen met een beperking – Sint-Pieterstraat 49 te Meerbeke – stadswegen. 
 
Stad Oudenaarde 
 
GR van 25 september 2017 – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van 
het wegverkeer betreffende; P-plaats voorbehouden voor personen met handicap in 
de Dijkstraat; fietspaden Matthijs Casteleinstraat, tonnagebeperking Robert de 
Preesterstraat, elektrische laadpalen, aslijn Smallendam, voetgangersoversteek 
Rekkemstraat. 
 
Gemeente Wichelen 
 
GR van 27 september 2017 – Plaatsen van verkeersbord – Parkeren voorbehouden 
voor voertuigen die gebruikt worden door mindervaliden – Dorpstraat Serskamp. 
 
Gemeente Zele 
 
GR van 26 oktober 2017 – Goedkeuren aanpassing algemeen politiereglement. 
 
Gemeente Zulte 
 
GR van 26 september 2017 – Goedkeuren gecoördineerd aanvullend 
verkeersreglement inzake de Oude Weg. 


