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_________________________________________________________________________________
Agendapunt 24:

Tijdelijke politieverordening - Autorally van Wervik - 11/06/2022.

Goedgekeurd

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 130bis, 134§1 en 135§2
Gelet op de vraag uitgaande van Autoclub "SCUDERIA VERVICA v.z.w.", vertegenwoordigd door de
voorzitter, Filiep FORREST, Roterijstraat 84 te 8500 KORTRIJK, tot het inrichten van een autorally op
zaterdag 11 juni 2022;
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135,
§2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, en op artikel 119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en
gewijzigd bij het K.B. van 30 mei 1989,
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, en volgende
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; in het bijzonder op art. 8.

Overwegende dat er naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist
zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het
normale verkeer;
Onder voorbehoud dat door de burgemeester van de stad WERVIK machtiging wordt verleend tot het
houden van deze rally te Wervik,
BESLUIT:
Artikel 1.1.
Op vrijdag 10 juni 2022 vanaf 06.00u tot en met zaterdag 11 juni 2022 om 24.00 uur, is het parkeren
verboden omwille van het instellen van de servicezone in volgende straten te Wervik:
DE PIONIER: de volledige parking gelegen in de Gosserieslaan
* Op vrijdag 10 juni 2022 vanaf 12.00u tot en met zaterdag 11 juni 2022 om 24.00 uur,
is het parkeren verboden omwille van het instellen van de servicezone in volgende
straten te Wervik:
TEN BRIELENSESTEENWEG, van huisnummer 55 tot kruispunt Ijzerwegstraat
VIROVIOSLAAN, langs de niet bebouwde zijde
Deze maatregelen zullen ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het
plaatsen van de verkeersborden E1.
Deze maatregelen zijn niet van toepassing voor de voertuigen van de deelnemers aan
de rally en hun service-voertuigen.
* Op vrijdag 10 juni 2022 vanaf 12.00u tot en met zaterdag 11 juni 2022 om 24.00 uur,
is het parkeren verboden omwille van een vrije doorgang in de servicezone in
volgende straten te Wervik:
- VIROVIOSLAAN, langs de zijde van de bebouwing
Deze maatregelen zullen ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het
plaatsen van de verkeersborden E1.
* Op zaterdag 11 juni 2022 van 07u tot einde van de rally (uiterlijk omstreeks
middernacht) is het parkeren verboden in volgende straat of gedeelte van straat te
Wervik:
VOSSTRAAT:
OUDE BESELARESTRAAT:

tussen Fonteinestraat en Oude Beselarestraat
vanaf de Vossaardestraat tot aan de Vosstraat,
langs de rechterzijde van de rijbaan (kijkend richting
Vosstraat).
OUDE BESELARESTRAAT:
vanaf de Vosstraat tot aan Oude Beselarestraat nr. 311
OUDE BESELARESTRAAT: vanaf Grote Ieperbaan tot aan Oude Hondstraat
(grindweg)
KLIJTSTRAAT: volledig
OUDE BESELARESTRAAT:
vanaf huisnr 238 (‘t Palet) tot aan de Klijtstraat
langs de linkerzijde van de rijbaan (kijkend richting
Klijtstraat).

BOOGSTRAAT:

tussen de Kruisekestraat (zuidelijke kant) en de Tabakstraat,
langs de linkerkant van de rijbaan (kijkend richting Tabakstraat)
VOSSAARDESTRAAT: tussen de Kruisekestraat en de tweede pijpekop, langs
de linkerkant van de rijbaan (kijkend richting Hoge
Bossenstraat)
SPELDENSTRAAT:
langs de rechterkant van de rijbaan (kijkend richting Sint-Pol)
over een afstand van 30m voor het kruispunt met het Sint-Pol
OUDEHONDSTRAAT: tussen de Grote Ieperbaan en de Oude Ieperweg
MOEREMAAISTRAAT: tussen de Magerheidstraat en de Geluwemolenstraat
DADIZELESTRAAT: vanaf 50 meter voor kruispunt met de Ijsselbeekstraat tot 50 meter
over het kruispunt met de Pollepelstraat
DADIZELESTRAAT: vanaf 50 meter over de Pollepelstraat tot huisnummer 52 langs de
kant van de pare huisnummers
DADIZELESTRAAT: over een afstand van 30 meter vanaf kruispunt Lourdesstraat
richting
Dadizele
MAGERHEIDSTRAAT: vanaf kruispunt Moeremaaistraat tot aan huisnummer 53 langs
de kant van de pare huisnummers
MAGERHEIDSTRAAT: vanaf splitsing Magerheidstraat ter hoogte van brug A19 tot
Geluwemolenstraat, langs de niet bebouwde zijde.
OUDE IEPERSTRAAT: vanaf grondgebied Zonnebeke tot kruispunt Magerheidstraat
PEPERSTRAAT: vanaf kruispunt Oude Ieperstraat tot huisnummer 24
DIEDERIK GHEERBODELAAN: vanaf Ten Brielensesteenweg tot kruispunt Zuidlaan
langs de linkerzijde kijkend naar Zuidlaan toe.
DIEDERIK GHEERBODELAAN: vanaf Zuidlaan tot Gosserieslaan langs de zijde van
de onpare huisnummers
Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het
plaatsen van de verkeersborden E1.
Artikel 1.2.
Op zaterdag 11 juni 2022 vanaf 07.00u tot na het einde van de rally (omstreeks middernacht), is het
verboden te rijden aan een hogere snelheid dan 70 km/u in volgend gedeelte van straat te Wervik:
KRUISEKESTRAAT: tussen de top van de “Amerikaberg” en 150m voorbij het kruispunt
met de Amerikastraat
GROTE IEPERBAAN: van 150m voor het kruispunt met de Oude Ieperweg (vanuit de
richting Ieper), tot 150m over het kruispunt met de Oudehondstraat (richting Geluwe)
Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het plaatsen
van de verkeersborden C43 (70 km/u).
Op zaterdag 11 juni 2022 vanaf 07.00u tot na het einde van de rally (omstreeks
middernacht), is het verboden te rijden aan een hogere snelheid dan 30 km/u in
volgend gedeelte van straat te Wervik:
TEN BRIELENSESTEENWEG: tussen de Ijzerwegstraat en huisnummer 55
Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het plaatsen
van de verkeersborden C43 (30 km/u).
Artikel 1.3.

Op zaterdag 11 juni 2022 vanaf 07.00u tot na het einde van de rally (omstreeks middernacht), is het
verboden een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen in volgend
gedeelte van straat te Wervik:
KRUISEKESTRAAT: tussen de top van de “Amerikaberg” en 150m voorbij het kruispunt
met de Amerikastraat
GROTE IEPERBAAN: van 150m voor het kruispunt met de Oude Ieperweg (vanuit de
richting Ieper), tot 150m over het kruispunt met de Oudehondstraat (richting Geluwe)
TEN BRIELENSESTEENWEG: van 150m voor het kruispunt met de Zandvoordestraat
(vanuit de richting Komen), tot huisnummer 55
Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het plaatsen
van de verkeersborden C35 (inhaalverbod).
Artikel 2.1.
Vanaf vrijdag 10 juni 2022 om 13u tot na het einde van de rally op zaterdag 11 juni 2022 (uiterlijk om
middernacht), is alle verkeer verboden, alsmede het parkeren, met uitzondering van bewoners in
volgende straten of gedeelten van straten te WERVIK, naar aanleiding van de servicezone :
GOSSERIESLAAN: tussen Diederik Gheerbodelaan en Virovioslaan
Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het
plaatsen van de verkeersborden C3, uitgezonderd bewoners en E3.
Vanaf zaterdag 11 juni 2022 om 07u tot na het einde van de rally op zaterdag 11 juni
2022 (uiterlijk om middernacht), is alle verkeer verboden, met uitzondering van
deelnemers rally, bezoekers politie, dienstvoertuigen politie en hulpdiensten in
volgende straten of gedeelten van straten te WERVIK :
SINT-POL: tussen Speldenstraat en parking Gassite
Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het
plaatsen van de verkeersborden C3, uitgezonderd van deelnemers rally, bezoekers
politie, dienstvoertuigen politie en hulpdiensten.
Artikel 2.2.
Op zaterdag 11 juni 2022 vanaf 07.30u tot na het einde van de rally (uiterlijk om middernacht), is alle
verkeer verboden met uitzondering van hulpdiensten en de deelnemers aan de rally, alsmede het
stilstaan en parkeren in volgende straten of gedeelten van straten te Wervik:
met betrekking tot de Klassementsproef "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
Artikel 2.3.
Op zaterdag 11 juni 2022 vanaf 07.00u tot na het einde van de rally (uiterlijk om middernacht), is alle
verkeer verboden met uitzondering van hulp- en politiediensten en de deelnemers aan de rally,
alsmede het stilstaan en parkeren in volgende straten of gedeelten van straten te Wervik:
met betrekking tot de Klassementsproef "KRUISEKE"
AMERIKASTRAAT:
tussen Kruisekestraat en Zandvoordestraat
BLOKSTRAAT:
tussen Faconstraat en Vossaardestraat
FACONSTRAAT:
tussen Blokstraat en Zandvoordestraat
ZANDVOORDESTRAAT:
tussen N58 en grensscheiding met Komen
VOSSAARDESTRAAT:
tussen grensscheiding met Komen en Hoge
Bossenstraat
HOGE BOSSENSTRAAT:
tussen Vossaardestraat en Nieuwe Zoetendaalstraat
TABAKSTRAAT:
tussen Hoge Bossenstraat en Boogstraat
NIEUWE ZOETENDAALSTRAAT:
tussen Tabakstraat en Doornkapellestraat
DOORNKAPELLESTRAAT:
tussen Nieuwe Zoetendaalstraat en Kruisekestraat
Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het
plaatsen van de verkeersborden C3 en E3.
Artikel 2.4.
Op zaterdag 11 juni 2022 vanaf 07.30u tot na het einde van de rally (uiterlijk om middernacht), is alle
verkeer verboden, met uitzondering van hulpdiensten en de deelnemers aan de rally, alsmede het
stilstaan en parkeren in volgende straten of gedeelten van straten te Wervik:
met betrekking tot de Klassementsproef "WERVIK":
NACHTEGAALSTRAAT:
volledig
OUDE BESELARESTRAAT:
tussen Klijtstraat en Vosstraat
OUDE BESELARESTRAAT:
tussen Vossaardestraat en Grote Ieperbaan
GALGESTRAAT:
tussen Oude Beselarestraat en Vossaardestraat
FOBBESTRAAT:
tussen Oude Beselarestraat en Oude Ieperweg
VOSSAARDESTRAAT: tussen Oude Beselarestraat en Kruisekestraat
KLIJTBOSSTRAAT:
tussen Vossaardestraat en Klijtstraat
verbindingsweg tussen Klijtbosstraat en Oude Beselarestraat
KRUISEKESTRAAT:
het gedeelte van de Kruisekestraat gelegen tussen de
Kruisekestraat en de Klijtbosstraat (= VLUCHTWEG)
Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het
plaatsen van de verkeersborden C3 en E3.

Artikel 2.5. :
Op zaterdag 11 juni 2022 vanaf 07.00 uur tot na het einde van de rally (uiterlijk om middernacht), is alle
verkeer verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in volgende straten of gedeelten van straten te
Wervik:
BESELARESTRAAT:

het gedeelte gelegen tussen het kruispunt met de
Kapellestraat en Magerheidstraat
BESELARESTRAAT: gedeelte gelegen tussen de verbindingsweg naar de
Kapellestraat en woning nr. 169
SCHOOLSTRAAT: tussen Kapellestraat en Beselarestraat
OUDEHONDSTRAAT: tussen Grote Ieperbaan en Oude Ieperweg
MAGERHEIDSTRAAT: tussen Beselarestraat en huisnummer 53
DADIZELESTRAAT: tussen Oude Ieperstraat en Pollepelstraat
DADIZELESTRAAT: tussen Lourdesstraat en Ijsselbeekstraat
OUDE IEPERSTRAAT: tussen Dadizelestraat en Pollepelstraat
OUDE BESELARESTRAAT:
- gedeelte gelegen tussen Vossaardestraat en
Vosstraat
- gedeelte gelegen tussen het kruispunt met de N58 en
de Klijtstraat
ROBAARDSTRAAT: volledig
VOSSTRAAT: volledig
KLIJTSTRAAT: volledig
BLOKSTRAAT:
tussen Kruisekestraat en Faconstraat
VOSSAARDESTRAAT:
tussen Kruisekestraat en de tweede pijpekop (richting
Hoge Bossenstraat)
Van vrijdag 10 juni 2022 vanaf 13.00 uur tot na het einde van de rally op 11 juni 2022
(uiterlijk om middernacht), is alle verkeer verboden, uitgezonderd plaatselijk
verkeer, in volgende straten of gedeelten van straten te Wervik:
TEN BRIELENSESTEENWEG: het gedeelte gelegen tussen grondgebied Komen en
huisnummer 55.
TEN BRIELENSESTEENWEG: het gedeelte gelegen tussen de Komenstraat en
Ijzerwegstraat
Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het
plaatsen van de verkeersborden C3 met onderbord "Uitgezonderd Plaatselijk Verkeer".
Artikel 2.6. :
Op vrijdag 10 juni 2022 vanaf 13.00 uur tot na het einde van de rally op zaterdag 11 juni 2022 (uiterlijk
om middernacht), is er verboden richting voor iedere bestuurder uitgezonderd fietsers, in volgende
straten of gedeelten van straten te Wervik omwille van de vlotheid van het verkeer in de servicezone:
TEN BRIELENSESTEENWEG: Tussen IJzerwegstraat en huisnummer 55, in de richting
van Komen
Deze maatregelen zullen ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het
plaatsen van de verkeersborden C1 en F19 (met onderborden M2 en M4) aan de
betrokken kruispunten.

Op zaterdag 11 juni 2022 vanaf 08.00 uur tot na het einde van de rally (uiterlijk om
middernacht), is er verboden richting voor iedere bestuurder uitgezonderd
fietsers, in volgende straten of gedeelten van straten te Wervik omwille van de vlotheid
van het verkeer:
OUDE IEPERWEG: Het gedeelte tussen het kruispunt met de Grote Ieperbaan en de
Kruisekestraat, met verbod de Oude Ieperweg in te rijden vanaf de Kruisekestraat.
KLIJTSTRAAT: volledig, met verbod de Klijtstraat in te rijden vanaf de Oude
Beselarestraat.
ZANDVOORDESTRAAT: tussen Ten Brielensesteenweg en Wolvenstraat, met verbod
de Zandvoordestraat in te rijden vanaf de Ten Brielensesteenweg.
HAGELSTRAAT: Volledig, met verbod de Hagelstraat in te rijden vanaf de
Geluwesesteenweg
Deze maatregelen zullen ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het
plaatsen van de verkeersborden C1 en F19 (met onderborden M2 en M4) aan de
betrokken kruispunten.
Artikel 3.
De bepalingen van de art. 2.1. t.e.m. 2.5. zijn niet van toepassing op voertuigen van politie- en
hulpdiensten, binnen het kader van de dienst naar aanleiding van de rally, of omwille van een dringende
tussenkomst in het algemeen. Evenmin op de voertuigen noodzakelijk voor de organisatie van het rallygebeuren.
Artikel 4.
Er wordt geen toestemming gegeven aan de rally-piloten om met hun voertuig als show-element
pirouetten te draaien op het openbaar domein. Dit verbod is trouwens algemeen en voor iedere
bestuurder van toepassing op het grondgebied van de stad.
Artikel 5.
Van vrijdag 10 juni 2022 om 13.00 uur tot zondag 12 juni 2022 om 03 uur is het verboden om
aanhangwagens, caravans, mobilhomes en dergelijke, te parkeren in stadscentrum, omsloten door
volgende straten: Magdalenastraat, Sint Medardusstraat, Leiestraat, Sint Maartensplein,
Vlamingenstraat, Steenakker, Duivenstraat en Lege Kruisse. Dergelijke voertuigen kunnen geparkeerd
worden in de R. Klingstraat.
Artikel 6
Buiten de nodige verkeersborden voor het afsluiten van de straten en het nemen van de maatregelen,
zullen waar nodig, op duidelijke wijze en overeenkomstig de bepalingen, borden worden aangebracht
met aanduiding van de parkings en de omlegging.
Artikel 7
Onderhavig reglement zal ter kennis van het publiek worden gebracht overeenkomstig de bepalingen
van het art. 12 van de Wet betreffende de Politie over het Wegverkeer. Het wordt van kracht met het
plaatsen van de verkeersborden en geldt tot zolang de organisatie duurt.

Artikel 8
Overtredingen van dit reglement worden gestraft met politiestraffen/ gasboetes
Artikel 9.:
Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:
- De Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Correctionele Rechtbank
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank
- Agentschap Wegen en Verkeer, District Kortrijk, Kennedylaan 5 te 8500 Kortrijk
- De Zonechef van de PZ Arro Ieper
- De regiocommissaris regio Oost
- De Inrichter, Autoclub Scuderia Vervica, t.a.v. dhr. Filiep Forrest, Roterijstraat 84 te
8500 Kortrijk
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