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Agendapunt 25:
11/06/2022.

Tijdelijke politieverordening - Autorally van Wervik - Verkenningen -

Goedgekeurd

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij 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 1997, 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
Overwegende het Koninklijk Besluit d.d. 28/11/1997 (B.S. 5/12/1997) houdende de reglementering
van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op
de openbare weg plaatshebben
Overwegende dat door de rallydeelnemers verkenningen van de omloop worden uitgevoerd.

Overwegende dat in het verleden is vastgesteld dat ook de omloop frequent wordt afgereden door
niet-deelnemers aan de rally en dit een ruime periode voor het rallygebeuren.
Overwegende dat dit reeds meerdere malen aanleiding gaf tot het verstoren van de rust van de
bewoners.
Overwegende dat het dus past bijzondere verkeersmaatregelen te nemen ten einde de rust en de
veiligheid te waarborgen.
Overwegende dat naar aanleiding van de 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.
Overwegende het artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 26/11/1997 houdende de reglementering van
de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de
openbare weg plaatshebben
BESLUIT
Artikel 1.1
Vanaf huidige zitting van het Schepencollege tot zaterdag 11/06/2022 zijn VERKENNINGEN voor de
autorally “Rally van WERVIK” te WERVIK, - uitgezonderd op vrijdag 10/06/2022 van 10.00 tot 22.00
uur -, verboden in volgende straten of gedeelten van straten:
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 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

Artikel 1.2
Vanaf huidige zitting van het Schepencollege tot zaterdag 11/06/2022 zijn VERKENNINGEN voor de
autorally “Rally van WERVIK” te WERVIK, - uitgezonderd op vrijdag 10/06/2022 van 10.00 tot 18.00 u,
verboden in volgende straten of gedeelten van straten:
Voor de KP WERVIK :
- Nachtegaalstraat, tussen Trompetstraat en Oude Beselarestraat
- Oude Beselarestraat, tussen Nachtegaalstraat en Galgestraat
- Galgestraat, tussen Oude Beselarestraat en Vossaardestraat
- Vossaardestraat, tussen Galgestraat en Fobbestraat
- Fobbestraat, tussen Vossaardestraat en Oude Beselarestraat
- Oude Beselarestraat, tussen Fobbestraat en verbindingsweg naar Klijtbosstraat
- verbindingsweg tussen Oude Beselarestraat en Klijtbosstraat
- Klijtbosstraat, tussen verbindingsweg en Vossaardestraat
- Vossaardestraat, tussen Klijtbosstraat en Fobbestraat
- Fobbestraat, tussen Nachtegaalstraat en Trompetstraat
Artikel 2 :
Dit politiebesluit zal bekend gemaakt worden door aanplakkingen
Artikel 3.:
Overtreding van dit reglement wordt gestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie van 300
euro
Artikel 4 :
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
- De Zonechef van de PZ Arro Ieper
- De regiocommissaris regio Oost
- De Inrichters, Scuderia Vervica t.a.v. dhr. Filiep Forrest, Roterijstraat 84 te 8500 Kortrijk

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De algemeen directeur wnd.
Marc Stevens

De algemeen directeur wnd.

Marc Stevens

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

Youro Casier

