PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 24 januari 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
stopplaats na rondrit Old Timerwagens op zaterdag 5 februari 2022 - goedkeuring.
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;
Artikel 1 :
De hiernavolgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement:
Stopplaats na rondrit Old Timerwagens
Zaterdag 5 Februari 2022
ze worden ter kennis gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:
*parkeerverbod, uitgezonderd deelnemers aan de Oldtimerrondrit
van zaterdag 05 februari 2022 om 15 uur tot en met 23 uur
 De volledige parking gelegen nabij de kop van het Balokkeneiland
Borden E3, aangevuld met onderborden “uitgezonderd deelnemende voertuigen Oldtimer Rondrit”
*gedeeltelijke opheffing parkeerverbod
van zaterdag 05 februari 2022 om 15 uur tot en met 23 uur
wordt het parkeerverbod in het doodlopend gedeelte vanaf de inrit naar de parking tot aan de
kop van het Balokkeneiland opgeheven ten behoeve van:
- deelnemende voertuigen Oldtimer rondrit. waarbij betrokken voertuigen op het grasveld
kunnen parkeren, haaks (en zuidelijk) ten opzichte van het jaagpad, in één rij.

In geen enkel geval mag hierdoor de doorgang voor hulpdiensten belemmerd worden.
Borden E3, aangevuld met onderborden “uitgezonderd deelnemende voertuigen Oldtimer Rondrit”
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, Galle Philippe
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