PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 14 februari 2022
Aanwezig :

Youro Casier, burgemeester;
Bert Verhaeghe, Geert Bossuyt, Ann Degroote, Bart Pynket, Lien Deblaere,
schepenen;
Philippe Verraes, algemeen directeur

Afwezig :
Verontschuldigd :
_________________________________________________________________________________
Agendapunt 33:
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van het
inrichten van afstellingsritten voor de rally op 21 februari 2022 - instellen van verboden zones
voor voetgangers langsheen het traject - goedkeuring.
Goedgekeurd

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119 en 135§2
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het K.B. van 16 maart
1968, inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij het K.B van 30 december 1982,
Gelet op het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, inzonderheid op titel III gewijzigd bij de K.B.'s van 23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april
1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991,
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B. van 8 december
1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september
1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991, 11 maart 1991, en volgende
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie
van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg
plaatshebben;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrieven OOP 25 van 15 december 1997 en OOP 25bis van 03 juli 1998
ter begeleiding van het Koninklijk Besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de

organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de
openbare weg plaatshebben;
Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde organisatie bijzondere maatregelen vereist zijn met het
oog op de veiligheid van de toeschouwers en een vlot en veilig verloop van de rally;
BESLUIT:
Artikel 1.1. :
Op maandag 21 februari 2022 vanaf 08:30 uur tot 18.00 uur, wordt langsheen het traject van de
afstellingsritten, een verbod ingesteld voor voetgangers, zowel op de rijbaan als in de zone van 10
meter links als rechts van de rijbaan, alsook in de grachten en op de terreinen gelegen tussen
gebouwen of afsluitingen en het parcours in volgende straten of gedeelten van straten te WERVIK :
- OUDE BESELARESTRAAT, tussen het kruispunt met de Vosstraat en het kruispunt met
de verbindingsweg tussen Oude Beselarestraat en de Klijtbosstraat
- OUDE BESEARESTRAAT, de verbindingsweg tussen Oude Beselarestraat (hoofdweg)
en de Klijtbosstraat
- KLIJTBOSSTRAAT, tussen het kruispunt met de verbindingsweg tussen Oude
Beselarestraat en de Klijtbosstraat en het kruispunt met de Vossaardestraat
- VOSSAARDESTRAAT, tussen het kruispunt met de Klijtbosstraat en het kruispunt met de
Galgestraat
- FOBBESTRAAT, tussen het kruispunt met de Nachtegaalstraat en het kruispunt met de
Oude Beselarestraat
- NACHTEGAALSTRAAT, tussen het kruispunt met de Fobbestraat en het kruispunt met
de Oude Beselarestraat
- OUDE BESELARESTRAAT, tussen het kruispunt met de Nachtegaalstraat en het
kruispunt met de Galgestraat
- GALGESTRAAT, volledig
Artikel 1.2. :
Op dezelfde plaatsen, data en uren als vermeld in art. 1.1. wordt, onverminderd de bepalingen van
artikel 1.1., een verbod ingesteld voor voetgangers, zich verder uitstrekkend vanaf de 10m zone
tot 100m in velden, weiden, akkerland, buiten de omheinde of ommuurde woningen en tuinen.
Artikel 1.3. :
Op dezelfde data en uren als vermeld in art. 1.1. worden, onverminderd de bepalingen van artikel 1.1. en
1.2., in het bijzonder voor het publiek verboden zones ingesteld overeenkomstig de bepalingen van
het goedgekeurd Veiligheidsboek voor deze afstellingsritten.
Artikel 2.
De bij deze verordening getroffen maatregelen zullen op genoemde dagen ter kennis gebracht worden
aan de weggebruikers bij middel van volgende signalisatie:
- voor wat de bepalingen van art. 1.1. en 1.2. betreffen, door middel van de verkeersborden
C19 (eventueel met zonale geldigheid);

- voor wat de bepalingen van art. 1.3. betreft, door middel van de verkeersborden C19
(eventueel met zonale geldigheid) alsook door afbakening en afsluiting van de zones door
plastiek linten voorzien van afwisselend rode en witte diagonaal oplopende stroken;
De signalisatie dient in overeenstemming te zijn met de ter zake geldende bepalingen, zoals
in het bijzonder aangehaald in bijlage 1 bij de Omzendbrief OOP 25 van 15 december 1997
ter begeleiding van het Koninklijk Besluit van 28 november 1997 houdende de
reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die
geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben.
Deze maatregelen worden eveneens bekend gemaakt door aanplakking.
Artikel 3 .:
Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze overeenkomstig art. 12 van het K.B. van 16
maart 1968 bekend wordt gemaakt. Zij zal van kracht blijven zolang deze aangelegenheid duurt.
Artikel 4.:
Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen.
Artikel 5.:
Het goedgekeurd Veiligheidsboek voor deze afstellingsritten, maakt integraal deel uit van dit
reglement en is hierbij gevoegd.
Artikel 6.:
Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:
- De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Correctionele Rechtbank
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank
- De Inrichters, ROS vzw, t.a.v. Mevr. Evelien Deschuytter, Heurnestraat 424 te 9700
Oudenaarde

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De algemeen directeur

De burgemeester

Philippe Verraes

Youro Casier
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:

De algemeen directeur

Philippe Verraes

De burgemeester

Youro Casier

