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Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
VAN MAANDAG 23 MEI 2022

Aanwezig: Ignace Michaux, wnd burgemeester.

Brigitte Vanhoutte, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, schepenen.

Julien Vandenhoucke, algemeen directeur

Verontschuldigd: Luc Dupont, burgemeester en Aaron Demeulemeester, schepen 

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding 
van de fiertelommegang en -stoet op zondag 12 juni 2022.  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.

Relevante documenten
De jaarlijkse organisatie van de fiertelommegang en de fiertelstoet in Ronse, dit jaar op zondag 12 juni 
2022;
De aanwezigheid van de zomerkermis op de Grote Markt; 
Het feit dat deze gecombineerde activiteiten jaarlijks een grote volkstoeloop kennen; 
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen en dieren op de openbare weg met het oog op de openbare veiligheid; 

Besluit:
Artikel 1:
Onder fiertelommegang wordt verstaan : de route die de dragers van het schrijn, de voetgangers, de 
ruiters en andere deelnemers aan de ommegang gezamenlijk volgen van ‘s morgens bij het vertrek 
aan de St. -Hermeskerk in Ronse tot bij de aankomst omstreeks 17u30 aan het kruispunt Kruisstraat - 
Broeke
Artikel 2:
Onder fiertelstoet en - processie wordt verstaan : de historische evocatie en de religieuze stoet, 
gevolgd door de stedelijke overheid, de voetgangers en de ruiters, die vanaf 17u30 vertrekt aan het 
kruispunt Kruisstraat - Broeke tot bij de aankomst aan de St.-Hermeskerk in het centrum van de stad. 
Artikel 3:
Op zondag 12 juni 2022 tussen 05u00 en 10u00 en zeker tot het einde van de doortocht van de 
processie, wordt parkeerverbod ingevoerd in de hiernavolgende straten : 
- St.-Hermesstraat
- Priesterstraat
- Hospitaalstraat, tussen de Priesterstraat en de Grote Markt
- de Grote Markt, tussen de Zuidstraat en de Peperstraat
- Franklin Rooseveltplein, tussen de Peperstraat en de Kasteelstraat
- Wijnstraat
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- Kruisstraat, tussen het Aimé Delhayeplein en de Fiertelmeers
Het parkeerverbod wordt aangeduid met verkeersborden E1.
Artikel 4:
Op zondag 12 juni 2022, tussen 14u00 en 19u30 en zeker tot het einde van de doortocht van de 
processie, wordt parkeerverbod ingevoerd in de hiernavolgende straten : 
- Oudestraat, tussen Broeke en de Klevestraat
- Jacob Van Arteveldestraat
- Broeke, tussen de Jacob Van Arteveldestraat en de Kruisstraat
- Kruisstraat, tussen de Fiertelmeers en het Aimé Delhayeplein 
- Wijnstraat 
- Franklin Roosevelplein, tussen Kasteelstraat/ St.-Martensstraat en de Peperstraat
- Grote Markt
- Hospitaalstraat, tussen de Grote Markt en de Priesterstraat
- Priesterstraat
- St.-Martensstraat, tot huis n° 28 en huis n° 23
Het parkeerverbod wordt aangeduid met verkeersborden E1.
Artikel 5:
Op zondag 12 juni 2022, tussen 05u00 en 19u30 en zeker tot het einde van de doortocht van de 
processie, wordt parkeerverbod ingevoerd in de Kruisstraat :
- op de verhoogde bermen aan beide zijden van de rijbaan, vanaf het kruispunt met Schavaert tot de 
Ommegangstraat.
Het parkeerverbod wordt aangeduid met verkeersborden E1.
Artikel 6:
Op zondag 12 juni 2022, tussen 07u00 en 09u00 en zeker tot het einde van de doortocht van de 
processie, zal verkeersverbod gelden in de : 
- St.-Hermesstraat
- Priesterstraat, tussen het kruispunt met de St.-Martensstraat en de Hospitaalstraat
- Hospitaalstraat
- Grote Markt
- Peperstraat
- Franklin Rooseveltplein
- Wijnstraat
- Aimé Delhayeplein
- Kruisstraat, tussen het A. Delhayeplein en de Fiertelmeers
- de Ommegangstraat 
- Broeke
Het verbod zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 op schraag. 
Artikel 7:
Op zondag 12 juni 2022 tussen 14u00 en 16u30 en zeker tot het einde van de Ommegang, zal een 
verkeersverbod van kracht zijn in de Zandstraat. 
Artikel 8:
Op zondag 12 juni 2022 tussen 14u00 en 19u00 en zeker tot het einde van de Ommegang, zal een 
verkeersverbod van kracht zijn in de :
- Oudestraat, tussen Broeke en de Klevestraat
- in de Klevestraat, tussen de Oudestraat en de Jacob Van Arteveldestraat
- Broeke, tussen de Jacob Van Arteveldestraat en de Kruisstraat
- Kruisstraat
- Aimé Delhayeplein
- Wijnstraat
- Franklin Rooseveltplein
- Peperstraat 
- Grote Markt
- Hospitaalstraat, tussen de Grote Markt en de Priesterstraat
- Priesterstraat
- Kaatsspelplein
- St.-Hermesstraat 
en St.-Pietersnieuwstraat. 
Het verbod zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 op schraag. 
Artikel 9:
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Op zondag 12 juni 2022 tussen 07u00 en 10u00 en zeker tot het einde van de doortocht van de 
processie zal enkel het plaatselijk verkeer toegelaten zijn in de : 
- Zonnestraat, tussen de Jan van Nassaustraat en het Aimé Delhayeplein
Het verbod zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd. plaatselijk 
verkeer’ op schraag. 
Artikel 10:
Op zondag 12 juni 2022 tussen 16u00 en 19u30 en zeker tot het einde van de doortocht van de 
processie, zal enkel het plaatselijk verkeer toegelaten zijn in de : 
- Voorzienigheidsstraat, tussen de Langehaag en de Kruisstraat
- St.-Cornelisstraat
- Langehaag
- Fiertelmeers
- Groeneweg
- Cyriel Buyssestraat
- Oudestraat
en Klevestraat. 
Het verbod zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd. plaatselijk 
verkeer’ op schraag. 
Artikel 11:
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 12:
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
Artikel 13:
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:
Algemeen directeur Burgemeester
get. Julien Vandenhoucke get. Ignace Michaux

Voor eensluidend uittreksel:

Julien Vandenhoucke Luc Dupont
Algemeen directeur Burgemeester
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