Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde
Gemeente Wortegem-Petegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE
ZITTING VAN 20 MAART 2018
Aanwezig: Vander Meeren Luc, Burgemeester-Voorzitter;
Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten,
Schepenen;
Buysschaert An, Algemeen Directeur.
.

_________________________________________________________________________________________________________________________

DAGORDE:

TIJDELIJK AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE
WIELERWEDSTRIJD “MOREGEM KOERSE” VOOR NIET PRESTATIEGERICHTE
RECREANTEN OP ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018.
DIT COLLEGEBESLUIT VERVANGT VOORGAANDE VAN 6 MAART 2018.

Het Schepencollege,
Gelet op de artikelen 130bis en 135§2 van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ;
Gelet op het KB van 21 augustus 1967 tot reglementering van wielerwedstrijden en veldritten ;
Gelet op de aanvraag ingediend door D’hont Wim voor het organiseren van een wielerwed-

strijd voor recreanten op 1 september 2018 met volgend parcours : Moregemplein – Peperstraat –
Volkaartsbeekstraat – Koestraat – Heerbaan – Biesbosstraat – Lindestraat – Heerbaan Moregemplein ;

Overwegend dat het ten gevolge van deze sportmanifestatie in het belang van het veilig
verkeer, van de openbare orde en rust, noodzakelijk zal zijn beperkende maatregelen te treffen
inzake het verkeer ;
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BESLUIT:
Art.1. Bepaling
Op 01/09/2018 gaat een wielerwedstrijd voor niet-prestatiegerichte recreanten door.

Vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur zijn er 9 ronden voorzien van 5,5 km over volgende straten :

Moregemplein – Peperstraat – Volkaartsbeekstraat – Koestraat – Heerbaan – Biesbosstraat
– Lindestraat – Heerbaan – Heerbaan - Moregemplein.
Art.2. Stilstaan- en parkeerverbod

2.1. Op 01/09/2018 van 11.30 u tot 19.00 u is het verboden stilstaan en parkeren :
a. in de Peperstraat tussen de start en aankomstzone in de Peperstraat en de Volkaartsbeekstraat en dit in beide richtingen.

b. op het Moregemplein tussen de Volkaartsbeekstraat en de Heerbaan en dit in beide
richtingen.

c. in de Volkaartsbeekstraat tussen het Moregemplein en de Koestraat en dit in beide
richtingen.

d. in de Koestraat tussen het Volkaartsbeekstraat en de Heerbaan en dit in beide richtingen.

e. in de Heerbaan tussen de Koestraat en de Lindestraat en dit in beide richtingen.
f. in de Biesbosstraat tussen de Heerbaan en de Lindestraat en dit in beide richtingen.

g. in de Lindestraat tussen de Biesbosstraat en de Heerbaan en dit in beide richtingen.

2.2 Hiertoe wordt het verkeersbord E3 met onderbord 01/09/2018 van 11.30 u tot 19.00 u
geplaatst :

- Peperstraat – Peperstraat
- Moregemplein – Volkaartsbeekstraat
- Koestraat – Volkaartsbeekstraat
- Heerbaan– Koestraat

- Biesbosstraat - Heerbaan

- Lindestraat – Biesbosstraat
Art.3. Verboden toegang voor alle bestuurders in beide richtingen
3.1. Gezien de aard van de wedstrijd (deelnemers van recreanten in kleine ronden) wordt
het parcours van de wedstrijd gedurende de wedstrijd verkeervrij gemaakt.

Op 01/09/2018 van 13.00 u tot 18.00 u is er verboden toegang voor alle bestuurders in
beide richtingen :
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a. in de Peperstraat tussen de Oudenaardseweg en de Volkaartsbeekstraat en dit in
beide richtingen.

b. op het Moregemplein tussen de Volkaartsbeekstraat en de Heerbaan en dit in beide
richtingen.

c. in de Volkaartsbeekstraat tussen het Moregemplein en de Koestraat en dit in beide
richtingen.

d. in de Koestraat tussen het Volkaartsbeekstraat en de Heerbaan en dit in beide richtingen.

e. in de Heerbaan tussen de Koestraat en de Lindestraat en dit in beide richtingen.
f.in de Biesbosstraat tussen de Heerbaan en de Lindestraat en dit in beide richtingen.

g. in de Lindestraat tussen de Biesbosstraat en de Heerbaan en dit in beide richtingen.

3.2 Hiertoe wordt het verkeersbord C3 (verboden toegang voor alle bestuurders in beide
richtingen ) op nadar, front naar de binnenkant van de zone van de wedstrijd, op de
volgende kruispunten geplaatst :

- Peperstraat – Oudenaardseweg
- Moregemplein – Volkaartsbeekstraat

- Volkaartsbeekstraat – Moregemplein
- Koestraat – Volkaartsbeekstraat
- Heerbaan – Koestraat

- Biesbosstraat – Heerbaan

- Lindestraat – Biesbosstraat
Art. 4. Verboden toegang voor alle bestuurders in beide richtingen, uitgezonderd plaatselijk
verkeer

4.1. Op 01/09/2018 van 13.00 u tot 18.00 u is er verboden toegang voor alle bestuurders in
beide richtingen – uitgezonderd plaatselijk verkeer:

a.in de Peperstraat tussen de Oudenaardseweg en de start en aankomstzone Peperstraat.

b.in de Volkaartsbeekstraat tussen de Oudenaardseweg en de Koestraat.

c.in de Heerbaan tussen de grensscheiding Bevere en het Moregemplein.
d.in de Losstraat tussen de Lozerstraat en de Heerbaan.

e. in de Heerbaan tussen de grensscheiding Bevere en het Moregemplein.
f. in de Doornstraat tussen de Biesbosstraat en de Heerbaan.

g. in de Eeckhoutstraat tussen de Clemmenstraat en de Biesbosstraat.
h. in de Lindestraat tussen de Clemmenstraat en de Biesbosstraat.
i. in de Biesbosstraat tussen de Biesvijverstraat en de Lindestraat.
j. in de Bergstraat tussen de Bergstraat en de Lindestraat.
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k. in de Heerbaan tussen de Zonnestraat en de Lindestraat.
l.in de Pareelstraat tussen de Oudenaardseweg en de Heerbaan.

m. in de Fabriekstraat tussen de Oudenaardseweg en de Heerbaan.?

4.2 .Hiertoe wordt het verkeersbord C3 (verboden toegang voor alle bestuurders in beide
richtingen ) met onderbord ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’ op nadar, front naar de
binnenkant van de zone van de wedstrijd, op de volgende kruispunten geplaatst :
a. Peperstraat – Oudenaardseweg

b.Volkaartsbeekstraat – Oudenaardseweg
c.Heerbaan – grensscheiding Oudenaarde
d.Losstraat– Lozerstraat

e.Heerbaan – grensscheiding Oudenaarde
f. Doornstraat – Biesbosstraat

g.Eekhoutstraat – Clemmenstraat
h. Lindestraat – Clemmenstraat

i.Biesbosstraat – Biesvijverstraat
j.Bergstraat –Bergstraat

k. Heerbaan – Zonnestraat

l. Pareelstraat – Oudenaardseweg
m.Fabriekstraat - Oudenaardseweg
Art.5. De door het gemeentebestuur ter plaatse gebrachte verkeersborden moeten door de organisator zelf worden geplaatst vóór en onmiddellijk na de wedstrijd verwijderd, behalve
de borden met betrekking tot het stilstaan- en parkeerverbod.
Art.6. De organisator moet de omwonenden van de genomen maatregelen inlichten met een

schrijven dat minstens 8 dagen voorafgaand aan de manifestatie in de bussen gedeponeerd wordt. Afschrift van het schrijven moet tevens minstens 8 dagen vooraf overgemaakt worden aan het gemeentebestuur en de politie Antenne Wortegem-Petegem.

Art.7. Overtredingen van onderhavig besluit zullen met politiestraffen worden beteugeld.
Art.8. Deze verordening is van kracht op de dag zelf waarvoor ze is getroffen en wordt bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet en ter kennis van de belanghebbenden gebracht overeenkomstig artikel 12 van de
wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
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Art.9. Afschrift van deze verordening zal gestuurd worden aan de Procureur des Konings, de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, de griffie van de Politierechtbank, de Lokale Politie
Vlaamse Ardennen, de Brandweer, De Lijn en aan de organisator.

Namens het College,
De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Schepen-Voorzitter,
get. Van den Dorpe Isabelle.
Voor eensluidend afschrift,

De Algemeen Directeur,

Buysschaert An.

De Burgemeester,

Vander Meeren Luc.
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