
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 
WOENSDAG 03 AUGUSTUS 2022

Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, 
Wim Vandevelde, schepenen.
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur

Verontschuldigd: Ignace Michaux, schepen

Openbare veiligheid
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van Ronse Run 
& Roll op zondag 18 september 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.

Feiten/context/motivering

Gelet op de organisatie van RONSE RUN & ROLL door de sportdienst van de stad Ronse, op zondag 18 
september 2022, een recreatieve loopwedstrijd waarbij in de centrumstraten van de stad verschillende 
ronden worden afgelegd en een recreatieve skeelerwedstrijd;  

Gelet op het succes van de voorgaande edities – meer dan 600 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;

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 18 september 2022, vanaf 07u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de 
wedstrijden, parkeerverbod in te voeren : 

- op de Grote Markt

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

2. Vrijwaren van de doorgang op het parcours
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artikel 2. Op zondag 18 september 2022, vanaf 08u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de 
wedstrijden, parkeerverbod in te voeren : 

- op het JB Mouroitplein, 

- in de St.-Martensstraat op de parking achter het stadhuis, langs de muur aan de noordkant van de

  parking en de tegenoverliggende parkeerstrook,

- in de St.-Pietersnieuwstraat, tussen de St.-Hermesstraat en de Priesterstraat ( achterzijde van de 

  basiliek)

- in de St.- Hermesstraat

- in de Priesterstraat, 

- in de Wijnstraat, tussen de Schipstraat en het Franklin Rooseveltplein

- op het Franklin Rooseveltplein

- in de Abeelstraat, 

- in de Jean Baptiste Dekeyserstraat, 

- op het Kerkplein 

- in de Zuidstraat, 

- in de Oude Vesten, tussen de Zuidstraat en de Elzelestraat – Verlorenstraat

- in de Oude Vesten, tussen de Zuidstraat en de Charles Vandendoorenstraat

- in de Olifantstraat, tussen het de Malanderplein en de Michel Portoisstraat

- in de Michel Portoisstraat

- op de parking Michel Portois

- in de de Biesestraat

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

- in Spillegem

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 18 september 2022, vanaf 07u00 tot 18u00 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 en het JB Mouroitplein en de Grote 
Markt

- in de St.-Martensstraat op de parking achter het stadhuis, op de doorgang tussen de passage van de Grote 
Markt naar de St.-Martensstraat tussen de parkeerplaatsen langs de muur aan de noordkant van de parking 
en de tegenoverliggende parkeerstrook.

Het verbod zal aangeduid worden met verkeersborden C3 op schraag. 

artikel 4. Op zondag 18 september 2022, vanaf 12u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de 
wedstrijd, verkeersverbod in te voeren, inzonderheid: 
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- op het JB Mouroitplein, 

- in de St.-Martensstraat, in de straat en op de parking achter het stadhuis

- in de St.-Pietersnieuwstraat, 

- in de St.- Hermesstraat

- in de Priesterstraat, 

- in de Wijnstraat, tussen de Schipstraat en het Franklin Rooseveltplein

- op het Franklin Rooseveltplein

- in de Abeelstraat, 

- in de Jean Baptiste Dekeyserstraat, 

- op het Kerkplein 

- in de Zuidstraat, 

- in de Oude Vesten, tussen de Zuidstraat en de Elzelestraat – Verlorenstraat

- in de Oude Vesten, tussen de Zuidstraat en de Charles Vandendoorenstraat

- in de Olifantstraat, tussen het de Malanderplein en de Michel Portoisstraat

- in de Michel Portoisstraat

- op de parking Michel Portois

- in de de Biesestraat

- in de Hospitaalstraat

- in Spillegem

- in de Charles Vandendoorenstraat

Het verkeersverbod kan worden aangeduid met borden C3 op schraag. 

artikel 5. Op zondag 18 september 2022, vanaf 12u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de 
wedstrijd, enkel het plaatselijk verkeer toe te laten : 

- in de St.-Pietersnieuwstraat, 

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

- in de Olifantstraat, tussen de Elzelestraat en de Michel Portoisstraat

- in de Elzelestraat, tussen de Olifantstraat en de Lermusiaulaan

- op de Veemarkt, deel N57, tussen het rond punt Veemarkt en de Florent Devosstraat 

De maatregel zal aangeduid worden met een bord C3 voorzien van een onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk 
verkeer’ en een bord F45c op schraag.

3. Omleggingen : 

Artikel 6. Op zondag 18 september 2022, vanaf 12u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de 
wedstrijd, zal : 

Om reden van mobiliteit in de St.-Cornelisstraat – Wijnstraat, zal het eenrichtingverkeer in de Wijnstraat, 
tussen de St.-Cornelisstraat en het Aimé Delhayeplein omgedraaid worden. De borden C1 en F19 worden 
daartoe van plaats verwisseld.  De verkeersgeleider onder aan de Wijnstraat wordt aangeduid met 
staanders type 2 en bord D1. 
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ter beveiliging van de oversteek van het loopparcours van het Spillegem naar de Lermusieaulaan wordt 
tijdens de wedstrijd een wegomlegging van de Veemarkt (N57) voorzien vanaf het rond punt Veemarkt 
over de Ninovestraat naar de Oscar Delghuststraat – Bredestraat en Elzelestraat, en van de Elzelestraat 
over de Bredestraat – Oscar Delghuststraat en Ninovestraat naar het rond punt Veemarkt. 

Om reden van mobiliteit, vanaf de Bruulstraat – St.-Pietersnieuwstraat over de Glorieuxlaan en Broeke naar 
de Kruisstraat en het centrum van de stad. 

Om reden van mobiliteit in de Nieuwebrugstraat en Olifantstraat, vanaf de Nieuwebrugstraat over de 
Jospeh Ferrantstraat – Ijzerstraat – Oudstrijderslaan – Jules Bordetlaan en dr. Decrolylaan naar de 
Elzelestraat 

Om reden van mobiliteit, van de Oudstrijderslaan over de St.-Sauveurstraat – Jules Bordetlaan  - 
Pasteurlaan en dr. Decrolylaan naar de Elzeelsesteenweg en omgekeerd; 

4. Algemeen :  

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. 

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen directeur Burgemeester

Julien Vandenhoucke Luc Dupont
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