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___ 

Reglement 

 

Politiereglement jaarlijkse paddenoverzet van  

15 februari tot en met 15 april 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 12 februari 2015 

 

Artikel 1: 

De gemeenteraad keurt het politiereglement betreffende de jaarlijkse paddenoverzet van 15 

februari tot en met 15 april goed waarbij een aantal verkeersmaatregelen worden ingevoerd, 

voor de periode van maximum 1 maand: 

 Een snelheidsbeperking van 30 km/u in de Drongengoedweg / Krakeelweg. Deze 

snelheidsbeperking wordt aangeduid door het verkeerbord C43 voorzien in het artikel 

68.3 zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 1.12.1975, houdende Algemeen 

Reglement op de politie van het Wegverkeer. 

 Een verbod op gemotoriseerd verkeer in de Drongengoedweg / Krakeelweg tussen 

zonsondergang en zonsopgang vanaf het kruispunt met de Westvoordestraat tot aan de 

parking van het Agentschap Natuur en Bos. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht 

door het plaatsen van 6 nadars met 3 verkeersborden C3 en verlichting, te plaatsen ter 

hoogte van de parking Agentschap Natuur en Bos, op het einde van de Prinsevelddreef 

en aan de grens met Knesselare. 

 De Oude Bruggeweg, stuk tussen de garages van de heer Van Kerrebroeck en het 

kruispunt Oude Bruggeweg – Westvoordestraat zal dag en nacht worden afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer. Net voorbij de garages van de heer Van Kerrebroeck zal de 

nodige signalisatie worden geplaatst. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het 

plaatsen van 4 nadars met 2 verkeersborden C3 en verlichting. 

 

Artikel 2: 

De bekrachtiging van het Burgemeesterbesluit betreffende de jaarlijkse paddenoverzet van 15 

februari tot en met 15 april van 27 februari 2014 wordt hierbij opgegeven. 

 

Artikel 3: 

De nodige signalisatie zal ter plaatse worden gebracht door de technische dienst van de 

gemeente Maldegem. Borden die tegenstrijdig zijn met onderhavig verkeersreglement dienen te 

worden afgedekt. De borden zullen worden geplaatst en verwijderd door de vrijwilligers van 

Natuurpunt Maldegem - Knesselare en Agentschap Natuur en Bos. 
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Artikel 4: 

Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan: 

 De heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen 

 De Procureur des Konings 

 De politie tot plaatsing van de signalisatie 

 De gemeente Knesselare 

 De inrichters van de paddenoverzetactie 

 

 

 

 

  


