PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 30 mei 2022
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd :

Youro Casier, aangewezen-burgemeester;
Bercy Slegers, Geert Bossuyt, Yves Obin, Tom Durnez, Lien Deblaere,
schepenen;
Marc Stevens, algemeen directeur wnd.
Philippe Verraes, algemeen directeur

_________________________________________________________________________________
Agendapunt 23:
Tijdelijke politieverordening - Autorally van Wervik - verboden zones
voor voetgangers langs de klassementsproeven - 11/06/2022.
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 zaterdag 11 juni 2022 vanaf 07:00 uur tot na het einde van de rally, worden vanaf een half uur voor
de start van elke klassementsproef tot nadat de laatste rallywagen voor de respectievelijke
klassementsproef is voorbij gekomen, een verbod ingesteld voor voertuigen en voetgangers, met
uitzondering van deelnemers en hulpdiensten, 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 :
Voor KP GELUWE:
- Magerheidstraat, tussen huisnummer 66 en kruispunt met Oude Ieperstraat
- Oude Ieperstraat, tussen kruispunt Magerheidstraat en kruispunt Pollepelstraat
- Pollepelstraat, volledig
- Dadizelestraat, tussen kruispunt Pollepelstraat en kruispunt Ijsselbeekstraat
- Ijsselbeekstraat, tussen kruispunt Dadizelestraat en kruispunt Geluwemolenstraat
- Geluwemolenstraat, tussen kruispunt Ijsselbeekstraat en kruispunt Moeremaaistraat
- Moeremaaistraat, tussen kruispunt Geluwemolenstraat en kruispunt Beselarestraat
- Beselarestraat, tussen kruispunt Kampstraat en kruispunt Geluwebroekstraat
- Kampstraat, volledig
- Geluwebroekstraat, tussen kruispunt Beselarestraat en kruispunt Oudehondstraat
- Oudehondstraat, tussen kruispunt Geluwebroekstraat en Oude Ieperweg
- Oude Ieperweg, tussen kruispunt Oudehondstraat en Oude Beselarestraat
Voor de KP KRUISEKE :
- Doornkapellestraat, tussen Nieuwe Zoetendaalstraat en Leiestraat (Zonnebeke)
- Nieuwe Zoetendaalstraat, tussen Tabakstraat en Doornkapellestraat
- Tabakstraat tussen Nieuwe Zoetendaalstraat en Hoge Bossenstraat
- Hoge Bossenstraat, tussen Tabakstraat en Vossaardestraat
- Vossaardestraat, tussen Hoge Bossenstraat en Blokstraat
- Blokstraat, tussen Vossaardestraat en Amerikastraat
- Amerikastraat, tussen Blokstraat en Zandvoordestraat
- Zandvoordestraat, tussen Amerikastraat en Faconstraat
- Faconstraat, tussen Zandvoordestraat en Blokstraat
- Blokstraat, tussen Faconstraat en Amerikastraat
- Amerikastraat, tussen huisnr. 4 en Blokstraat
Voor de KP WERVIK :
- Nachtegaalstraat, tussen Fobbestraat en Oude Beselarestraat
- Fobbestraat, tussen Trompetstraat en Vossaardestraat
- Fobbestraat, tussen Vossaardestraat en Oude Beselarestraat
- Vossaardestraat, tussen Klijtbosstraat en Galgestraat
- Klijtbosstraat, tussen Vossaardestraat en verbindingsweg met Oude Beselarestraat
- verbindingsweg tussen Klijtbosstraat en Oude Beselarestraat
- Oude Beselarestraat, tussen verbindingsweg (tussen Klijtbosstraat en Oude Beselarestraat) en
Fobbestraat

- Oude Beselarestraat, tussen Galgestraat en Nachtegaalstraat
- Galgestraat, tussen Vossaardestraat en Oude Beselarestraat
Artikel 1.2. :
Op zelfde data en uren als vermeld in art. 1.1. worden, onverminderd de bepalingen van artikel 1.1., in
het bijzonder voor het publiek verboden zones ingesteld overeenkomstig de bepalingen van het
goedgekeurd Veiligheidsboek voor deze rally.
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. betreft, door middel van de verkeersborden C19
(eventueel met zonale geldigheid);
- voor wat de bepalingen van art. 1.2. 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 wordt gestraft met politiestraffen.
Artikel 5.:
Het goedgekeurd Veiligheidsboek van de rally van Wervik editie 2022, 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 Zonechef van de PZ Arro Ieper
- De regiocommissaris regio Oost
- De Inrichters, Scuderia Vervica t.a.v. dhr. Filiep Forrest, Roterijstraat 84, 8500 Kortrijk
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