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Dirk De Jonghe  

Commissaris van Politie 

Bijlage aan DDJ/ BU 000                           /18                                                                            dd. 03.09.2018 

 

POLITIEBESLUIT HOUDENDE BEPERKINGSMAATREGELEN OP HET VERKEER VAN 

VOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG NAAR AANLEIDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN 

LOOPWEDSTRIJD OP ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018.  
 

Gelet op de organisatie van RONSE RUN door de sportdienst van de stad Ronse, op zondag 16 september 

2018, een recreatieve loopwedstrijd waarbij in de centrumstraten van de stad verschillende ronden worden 

afgelegd;   

 

Gelet op het succes van de voorgaande edities – meer dan 500 deelnemers -; 

 

Overwegende dat voornoemde activiteit aanleiding geeft tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen 

op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

 

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer;  

 

Gelet op het K.B. van 1.12.1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 

van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen; 

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet, recent gewijzigd door de wet van 12 december 2006 

waardoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 

wegverkeer;  

 

beslist :  

 

1. Opbouw van de startomgeving en plaatsen van de nodige nadars en afsluitingen langs het parcours 

ter beveiliging van de deelnemers:  

 

artikel 1. Op zondag 16 september 2018, vanaf 08u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de 

wedstrijden, parkeerverbod in te voeren :  

- op de Grote Markt 

- in de Ijzerstraat, op de parkeerstrook langs de huizenrij 

- in de Joseph Ferrantstraat, tussen de toegang tot de parking J. Ferrant en het kruispunt met de 

Politiekegevangenenstraat, op de parkeerstrook aan de pare kant van de huisnummers 

- op de parking Joseph Ferrant 

- in de Ninovestraat, tussen het rond punt Veemarkt en de A. Demetsstraat, aan de zijde van de pare 

huisnummers 

Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1, op het onderbord de datum-uurgroep vermeldend 

waarop dit zal gelden.  
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2. Vrijwaren van de doorgang op het parcours 

 

artikel 2. Op zondag 16 september 2018, vanaf 12u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de 

wedstrijd, parkeerverbod in te voeren :  

- op het JB Mouroitplein,  

- in de St.-Hermesstraat 

- in de Wijnstraat 

- op het Franklin Rooseveltplein 

- in de Hoogstraat 

- in de Fostierlaan, aan de zijde van de pare huisnummers  

- in de Charles de Gaulestraat 

- in de Stationsstraat, aan de zijde van de onpare huisnummers 

- op het Winston Churchillplein, tussen de Stationsstraat en de aansluiting met de Ijzerstraat 

- in de Jean Baptiste Dekeyserstraat, aan de zijde van de onpare huisnummers 

- in de Abeelstraat, tussen het kruispunt met de J.B. Dekeyserstraat en het Willocqsteegje, aan de kant van de 

pare huisnummers 

- in de Charles Vandendoorenstraat, aan beide zijden van de rijbaan 

- in de Oude Vesten, tussen de Zuidstraat en het Franklin Rooseveltplein  

- in de Zuidstraat, tussen het kruispunt met de Grote Markt en het Barasteegje, aan beide zijden van de rijbaan 

- in de Beekstraat, tussen het kruispunt met de Ninovestraat en de toegang tot het terrein van CC De 

Ververij,tegenover huis nummer 3 

- in de Wolvestraat, tussen het Antonia Depoorterplein en de toegang tot CC De Ververij  

- in de de Biesestraat 

- in de Hospitaalstraat 

 

- in de Nieuwebrugstraat tussen het de Malanderplein en de Devoskoer (toegang tot zone inschrijving)  

Het verbod zal worden aangeduid met verkeerborden E1 voorzien van een onderbord met vermelding van de 

datum-uur groep waarop het verbod zal gelden.  

 

artikel 3. Op zondag 16 september 2018, vanaf 08u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de 

wedstrijd, verkeersverbod in te voeren:  

- in de Peperstraat 

- op de Grote Markt 

- in de Hospitaalstraat, tussen het kruispunt met de Priesterstraat – JB Mouroitplein en de Grote Markt 

Het verbod zal aangeduid worden met verkeersborden C3 op schraag.  

 

artikel 4. Op zondag 16 september 2018, vanaf 12u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de 

wedstrijd, verkeersverbod in te voeren binnen de buitenste omschrijving van het parcours, inzonderheid:  

- S.M. Glorieuxlaan, tussen de Wolvestraat en het A. Depoorterplein 

-het Antonia Depoorterplein 

- in de de Biesestraat 

- in de Hospitaalstraat 

- in de St.-Pietersnieuwstraat, tussen de St.-Hermesstraat en de Priesterstraat  

- in de St.-Hermesstraat  

- op het Franklin Rooseveltplein 

- in de Hoogstraat, tussen het Franklin Rooseveltplein en de Fostierlaan 

- in de Fostierlaan 

- in de Charles de Gaullestraat 

- in de Stationsstraat, tussen het kruispunt met de Charles de Gaullestraat en het W. Churchillplein  

- in de Charles Vandendoorenstraat 

- in de J.B. Dekeyserstraat 
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- in de A. Demetsstraat 

- in de Wolvestraat, tussen het Antonia Depoorterplein en de toegang tot CC De Ververij 

- op de parking Joseph Ferrant 

- op het Kerkplein 

- op de parking Michel Portois 

- in de Albert Demetsstraat 

- in de Ninovestraat, tussen de Albert Demetsstraat en het rond punt Veemarkt 

- in de Beekstraat 

- in de Wolvestraat, tussen het Antonia Depoorterplein en de ingang CC De Ververij 

- in de Wijnstraat 

Het verkeersverbod kan worden aangeduid met borden C3 op schraag.  

 

artikel 6. Op zondag 16 september 2018, vanaf 13u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de 

wedstrijd, enkel het plaatselijk verkeer toe te laten :  

- in de Oswald Ponettestraat, tussen het kruispunt met de Fr. Brunneellaan - A.L. Van Hovestraat en de 

Hoogstraat 

- in de Hoogstraat, tussen de O. Ponettestraat en de Fostierlaan 

- in de Collegestraat 

- in de Elzelestraat, tussen de Oude Vesten en het kruispunt met de Olifantstraat – Bredestraat 

- in de Ninovestraat, tussen het kruispunt met de O. Delghuststraat en het kruispunt met de A. Demetsstraat 

- in de S.M. Glorieuxlaan, tussen het kruispunt met Broeke en het Antonia Depoorterplein  

- in de St.-Cornelisstraat  

De maatregel zal aangeduid worden met een bord C3 voorzien van een onderbord ‘uitgezonder plaatselijk 

verkeer’ en een bord F45c op schraag. 

 

3. Omleggingen :  

 

Artikel 6. De onderbreking van de N57 (Veemarkt en Verlorenstraat) wordt aangeduid met aanwijzingsborden 

F41 via de Ninovestraat – Oscar Delghuststraat en Bredestraat en terug.  

 

De onderbreking van de N48b ter hoogte de Ninovestraat – Albert Demetsstraat, wordt aangeduid ter hoogte 

het kruispunt met de O. Delghuststraat en volgt de omlegging naar Lessen via de Ninovestraat – O. 

Delghuststraat en Bredestraat. De richting naar Leuze wordt vanaf de Elzelestraat over de Dr. Decrolylaan naar 

de St.-Sauveurstraat en 4 Maartlaan richting N60 aangeduid.   

 

De onderbreking van de S.M. Glorieuxlaan richting Ninovestraat en Elzelestraat wordt aangeduid via Broeke 

– Kammeland – Hogerlucht – Ommegangstraat en Savooistraat naar Ninovestraat, waar de andere richtingen 

zoals hierboven beschreven hun weg vinden.  

 

artikel 7. De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 

toegestaan worden.  

 

artikel 8. De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 

enkele politiestraffen.  

 

artikel 9. Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 

Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Oudenaarde.  

 

 

 
 


