Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde
Gemeente Wortegem-Petegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE
ZITTING VAN 26 JUNI 2018
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Vander Meeren Luc, Burgemeester-Voorzitter;
Nachtegaele Veerle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten, Schepenen;
Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. – Schepen;
Buysschaert An, Algemeen Directeur.
Van den Dorpe Isabelle, Schepen.

_________________________________________________________________________________________________________________________

DAGORDE:

TIJDELIJK AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE
WIELERWEDSTRIJD VOOR JUNIOREN TE OOIKE OP ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018.

Het Schepencollege,
Gelet op de artikelen 130bis en 135 van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ;
Gelet op het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ;
Gelet op het K.B. van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden en de
veldritten ;
Overwegend dat op zondag 19 augustus 2018 van 15.00 uur tot 17.30 uur in Ooike een wielerwedstrijd voor junioren ingericht wordt ;
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 ;
BESLUIT:
Art.1. De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen betwist :
Ooikeplein, Heuzelstraat, Hulstehoekstraat, Vondelstraat, Vlaamse Ardennenstraat, Keistraat, Deinzestraat en Ooikeplein.
Art.2. Op zondag 19 augustus 2018 wordt vanaf 15.00 uur tot 17.30 uur op de in artikel 1 beschreven omloop het verkeer slechts toegelaten van :
- de deelnemers aan de wielerwedstrijd
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-

de door de inrichters toegelaten auto’s en moto’s, voorzien van de in artikel 9 van het
K.B. van 21 augustus 1967 voorziene doorgangsbewijzen
de voertuigen van de lokale politie en hulpdiensten, alsmede die van dringend opgeroepen geneesheren
de andere voertuigen na het voorbijrijden van de wedstrijdwagen (voorzien van de
groene vlag) in het voorziene éénrichtingsverkeer (m.a.w. in de richting van de wielerwedstrijd).

Art.3. Op zondag 19 augustus 2018 worden vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur de volgende tijdelijke
verkeers- en ordemaatregelen van kracht :
- het stilstaan en parkeren van voertuigen wordt verboden in de artikel 1 vermelde straten of straatgedeelten met uitzondering van de Deinzestraat
- éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd over gans de omloop, in de richting van de wedstrijd, behalve op de Deinzestraat (gewestweg).
De nodige verkeersborden E3 (stilstaan- en parkeerverbod), C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) en F19 (eenrichtingsverkeer) met het onderbord "op zondag 19 augustus 2018
vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur" worden geplaatst.

Art.4. De door het gemeentebestuur ter plaatse gebrachte verkeersborden moeten door de organisatie zelf worden geplaatst vóór en onmiddellijk na de manifestatie verwijderd, behalve de
borden met betrekking tot het stilstaan- en parkeerverbod.
Art.5. De organisator dient signaalgevers in te zetten op de volgende locaties :
- Ooikeplein – Kalverstraat
- Ooikeplein – Sint-Amandusstraat
- Ooikeplein – Vl. Ardennenstraat
- Ooikeplein – Karmstraat
- Heuzelstraat – Dombos (2x)
- Hulstehoekstraat – Stoofstraat
- Hulstehoekstraat – Vondelstraat
- Vondelstraat – Vl. Ardennenstraat
- Vl. Ardennenstraat – Kerkkouterstraat – Keistraat
- Keistraat – Trompestraat
- Keistraat – Keistraat (kant Volkaartsbeekstraat)
- Keistraat – Keistraat (thv afslag links richting Deinzestraat, vóór grensscheiding met
Oudenaarde)
- Keistraat - Deinzestraat
- Deinzestraat – Trompestraat
- Deinzestraat – Ooikestraat (Oudenaarde)
- Deinzestraat – Kerkkouterstraat
- Deinzestraat – Veerkouterstraat (Oudenaarde)
- Deinzestraat – Ooikeplein.
Art.6. De organisator moet de omwonenden van de genomen maatregelen inlichten en dit met
een schrijven dat minstens 8 dagen voorafgaand aan de manifestatie in de bussen gedeponeerd wordt.
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Afschrift van dit schrijven moet tevens minstens 8 dagen vooraf overgemaakt worden aan
het gemeentebestuur en de politie Antenne Wortegem-Petegem.
Art.7. Zonder de voorafgaandelijke goedkeuring van de inrichter mag geen enkele tijdelijke verplaatsbare inrichting bestemd voor de verkoop van enigerlei dranken, bederfelijke en/of
onbederfelijke waren geplaatst worden langs het parcours.
Art.8. Overtredingen van onderhavig besluit zullen met politiestraffen worden beteugeld.
Art.9. 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 gemeente-decreet
en ter kennis van de belanghebbenden gebracht overeenkomstig artikel 12 van de wet van
16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Art.10. 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, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Lijn en aan de organisator.

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

De Burgemeester-Voorzitter,
get. Vander Meeren Luc.
Voor eensluidend afschrift,

De Algemeen Directeur,

Buysschaert An.

De Burgemeester,

Vander Meeren Luc.
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