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Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van wielerwedstrijd nieuwelingen
Bevoegd lid
Chris De Wispelaere, schepen
Regelgeving
Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130 bis
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 286
Koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het
wegverkeer
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Feiten en motivering
Het college is bevoegd om de tijdelijke politiereglementen op de gemeentewegen vast te stellen.
Kersse Willy, namens Konoinklijke wielerclub De Sportvrienden organiseert wielerwedstrijd
nieuwelingen op 4 mei 2019.
Er werd op 5 april 2019 een aanvraag ingediend door Kersse Willy, namens Konoinklijke
wielerclub De Sportvrienden om tijdens deze organisatie verkeersmaatregelen te treffen.
De uitgewerkte verkeersregeling komt de verkeersveiligheid ten goede.
De politie gaf een positief advies op 9 april 2019.
Besluit
Artikel 1
Het tijdelijk politiereglement van wielerwedstrijd nieuwelingen op 4 mei 2019 wordt vastgesteld als
volgt:
Wielerwedstrijd op volgende omloop: Start en aankomst t.h.v. het gemeenschapscentrum ->
Lt.Dobbelaerestraat -> Markt kant slagerij De Moor -> Kleitstraat -> B.H. Ryckaertstraat ->

Kerkplein -> Ronselestraat -> Hoekstraat -> Stoktevijver -> Daalmen -> Azaleastraat -> Lt.
Dobbelaerestraat (aankomst)
1.- Op zaterdag 4 mei 2019 is er van 15.00 u tot 17.00 u in de hierboven vermelde straten parkeeren stationeerverbod aan beide zijden van de rijweg, behalve op de voorziene parkeerplaatsen.
2.- Tegenliggend verkeer t.o.v. de rijrichting van de renners is verboden.
3.- De nodige omleidingen en verbodsbepalingen zullen door de vereiste verkeerstekens, geplaatst
volgens de voorschriften van de officiële wegcode, aangeduid worden.
4.- Voormelde verbodsbepalingen gelden niet voor voertuigen van de hulp- en veiligheidsdiensten.
5.- De nodige verkeerssignalisatie wordt door de dienst infrastructuur ter plaatse gebracht en
weggenomen. De verkeersborden dienen te worden geplaatst en verwijderd door de organisator,
met uitzondering van de verkeersborden parkeer- en stationeerverbod. De borden die in strijd zijn
met onderhavig verkeersreglement dienen tijdens de duur van de festiviteit te worden afgedekt
door de organisator.
6.- Door de organisator dient er aan elk kruispunt op de omloop minstens 1 seingever te worden
geplaatst om het verkeer in goede banen te leiden.
Artikel 2
Het tijdelijk politiereglement wordt als volgt gesignaliseerd
1. Nadars
2. D1b
3. C1
4. C31a
5. C31b
6. F19
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website en opgestuurd naar de aanvrager,
gouverneur, de griffie van de politierechtbank en van de rechtbank van eerste aanleg, de lokale
politie Deinze-Zulte-Lievegem, Hulpverleningszone Centrum (enkel bij wegomleggingen), De Lijn
(indien route), Bpost, IVM, Lievo (info@lievo.be) de inwoners en betrokken handelaars.
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