PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 16 mei 2022
Aanwezig :

Youro Casier, aangewezen-burgemeester;
Bercy Slegers, Geert Bossuyt, Yves Obin, Tom Durnez, schepenen;
Philippe Verraes, algemeen directeur

Afwezig :
Verontschuldigd :

Lien Deblaere, schepen

_________________________________________________________________________________
Agendapunt 18:
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van
Koolzakommegang - Kidsday op zaterdag 21 mei 2022 met autoluwe straat - BBQ en
activiteiten op zondag 22 mei 2022, met autovrije straat.
Goedgekeurd

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119,130bis, 134§1 en 135§2;
Overwegende dat dit evenement een weerslag heeft op de openbare orde;
BESLUIT:
Artikel 1 :
De hiernavolgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement:
Koolzakommegang
Kidsday op zaterdag 21 mei 2022, met autoluwe straat
BBQ en activiteiten op zondag 22 mei 2022, met autovrije straat
ze worden ter kennis gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:
*Parkeerverbod en Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder,
op zondag 22/05/2022 van 09.00 uur tot 20.00 uur
- MAGERHEIDSTRAAT, tussen de kruispunten met de verbindingsweg naar de Pollepelstraat
(Peutevinweg) en de Kampstraat
Borden C3
*Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer

op zaterdag 21/05/2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur
- MAGERHEIDSTRAAT, tussen de kruispunten met de verbindingsweg naar de Pollepelstraat
(Peutevinweg) en de Kampstraat
op zondag 22/05/2022 van 09.00 uur tot 20.00 uur
- MAGERHEIDSTRAAT, tussen de kruispunten met de Oude Ieperstraat en de Kampstraat
- MAGERHEIDSTRAAT, tussen de kruispunten met de Kapellestraat en de verbindingsweg
naar de Pollepelstraat (Peutevinweg)
Borden C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer
*Verboden richting voor ieder bestuurder, uitgezonderd fietsers
van zaterdag 21/05/2022 om 09.00 uur tot en met zondag 22/05/2022 om 20.00 uur
 verbindingsweg tussen Magerheidstraat en Pollepelstraat, met verbod te rijden in de
richting van de Magerheidstraat
Borden C1 en F19, met onderborden M2 en M4
*De hierna volgende omlegging kan worden aangeduid:
- kruispunt Magerheidstraat / Oude Ieperstraat: omlegging via de Oude Ieperstraat en Pollepelstraat
- kruispunt Magerheidstraat / Kampstraat: omlegging via de Kampstraat en Beselarestraat
- kruispunt Magerheidstraat / Peutevinweg: omlegging via de Peutevinweg naar de Pollepelstraat toe
Borden F41
Artikel 2:
Overtreding van deze verordening wordt bestraft met politiestraffen.
Artikel 3:
Dit besluit treedt in werking op het ogenblik van zijn bekendmaking.
Artikel 4:
Afschrift van dit besluit wordt onmiddellijk overgemaakt aan
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Correctionele rechtbank
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank
- Het Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper
- De Inrichter, de heer Frederik Staelens, Magerheidstraat 46, te 8940 Geluwe

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De algemeen directeur
Philippe Verraes

De algemeen directeur

De aangewezen-burgemeester
Youro Casier
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:
De aangewezen-burgemeester
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