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DE GEMEENTERAAD
Overwegende dat, naar aanleiding van de te voorziene volkstoeloop ter gelegenheid van de HeiligBloedprocessie op donderdag 26 mei 2022, het noodzakelijk is maatregelen te treffen ter vrijwaring
van het veilig verkeer en van de openbare orde en rust;
Gelet op artikel 119 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1.- Op donderdag 26 mei 2022 is het parkeren verboden vanaf 07.00 uur tot na de ontbinding
van de processie, in de hierna vermelde straten: Minderbroedersstraat, Park, Pandreitje, Rozenhoedkaai, Wollestraat, Dijver, Gruuthusestraat, Guido Gezelleplein, Mariastraat, Simon Stevinplein,
Steenstraat, Zuidzandstraat, Hauwerstraat, Maagdenstraat (gedeelte tussen Hauwerstraat en Smedenstraat), Smedenstraat, ’t Zand, Vrijdagmarkt, Noordzandstraat, Geldmuntstraat, Eiermarkt, Markt,
Burg, Oude Burg, Nieuwstraat, Sint-Niklaasstraat, Oude Zomerstraat, Kartuizerinnenstraat.
Artikel 2.- Het parkeren is eveneens verboden gedurende de uren zoals opgegeven in artikel 1, in
een straal van 10 meter buiten voornoemde straten en pleinen, behoudens de parkeerplaatsen door
het Stadsbestuur aangewezen.
Artikel 3.- Op donderdag 26 mei 2022 is het verkeer en de doortocht van alle voertuigen, rijwielen
inbegrepen, alsmede dieren verboden:
a) vanaf 08.00 uur tot na de ontbinding van de Heilig-Bloedprocessie in Oude Burg, Nieuwstraat, SintNiklaasstraat, Oude Zomerstraat, Minderbroederstraat, Park, Pandreitje, Kartuizerinnenstraat.
b) vanaf 13 uur tot na het voorbijtrekken van de Heilig-Bloedprocessie in Wollestraat, Dijver,
Gruuthusestraat, Guido Gezelleplein, Mariastraat, Simon Stevinplein, Steenstraat, Zuidzandstraat,
Hauwerstraat, Maagdenstraat (tussen de Klokstraat en de Smedenstraat), Smedenstraat, ’t Zand,
Vrijdagmarkt, Noordzandstraat, Geldmuntstraat, Eiermarkt, Markt, Rozenhoedkaai, Braambergstraat.
Artikel 4.- Op donderdag 26 mei 2022, vanaf 13 uur en tot na het voorbijtrekken van de HeiligBloedprocessie, zal de doortocht van de lijnbussen geschorst worden op gans de door de processie
gevolgde omloop, zoals bepaald in artikel 1.
Artikel 5.- Op donderdag 26 mei 2022, vanaf 13 uur, is het verkeer en de doortocht van alle voertuigen, rijwielen en dieren verboden in de straten die leiden naar de omloop, zoals bepaald in artikel
2, en dit tot na het voorbijtrekken van de Heilig-Bloedprocessie.
Artikel 6.- Op de omloop van de Heilig-Bloedprocessie mogen de bewoners van de panden gelegen
langs de omloop maximaal 2 rijen stoelen plaatsen op het trottoir voor het pand waarvan zij eigenaar
of huurder zijn. Een vrije doorgang van minstens 90 cm moet op de trottoirs vrijgehouden worden.
Er mogen echter geen straten afgesloten worden die uitmonden op de omloop van de processie en het
plaatsen van stoelen of banken is daar verboden.
Artikel 7.- Op donderdag 26 mei 2022 is het verboden in de binnenstad, en dit tot na het
voorbijtrekken van de Heilig-Bloedprocessie, om het even welk publicitair materiaal uit te delen.
Artikel 8.- Op donderdag 26 mei 2022 is het leuren verboden in de binnenstad, met uitzondering van
de personen die een aanbestede standplaats in huur hebben. Gebruikers van een aanbestede standplaats, die om organisatorische redenen op die dag hun standplaats niet kunnen innemen, zullen
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naargelang de omstandigheden een speciale plaats toegewezen worden. Het leuren met roomijs is
verboden in de straten gelegen op de doortocht van de processie op het ogenblik dat deze aldaar
voorbijkomt.
Artikel 9.- Tijdens de doortocht van de processie is het verboden de stoep en/of de rangen van de
toeschouwers te verlaten voor het nemen van foto's, dia's, film, klankopnamen, video of andere
bezigheden. Uitzondering wordt gemaakt voor de beroepsfotografen die op zichtbare wijze drager zijn
van een vergunningsteken dat hen wordt uitgereikt. Ook deze personen mogen zich in geen geval
naar het midden van de processie of tussen de deelnemers begeven.
Artikel 10.- Overtreders van de beschikkingen van onderhavige politieverordening zullen politiestraffen of GAS-boetes oplopen.
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