Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN MAANDAG 6 DECEMBER 2021
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim
Vandevelde, schepenen.
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding
van de doortocht van de wielerwedstrijd "omloop der 3 provincies" op 26 mei
2021. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.

Feiten/context/motivering
De aanvraag van de heer Kristof Balcaen, koersdirecteur, Doorniksesteenweg 343 in 8582 Outrijve, om
op donderdag 26 mei 2022 de wielerwedstrijd ‘Omloop der 3 Provincies’ voor junioren te laten voorbij
trekken in Ronse,
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
Op donderdag 26 mei 2022, tussen 14u00 en 16u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
parkeerverbod in te voeren :
- langs de Berchemsesteenweg, tussen de woningen n° 12 en n° 26
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.
Artikel 2.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 3.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 4.
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.

Namens het college:
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Algemeen directeur
get. Julien Vandenhoucke

Burgemeester
get. Luc Dupont
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