Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde
Gemeente Wortegem-Petegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE
ZITTING VAN 3 JULI 2018
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

_________________________________________________________________________________________________________________________

DAGORDE:

TIJDELIJK AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN HET
HUWELIJK WILLY NAESSENS IN DE KERK VAN ELSEGEM OP 7 JULI 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 van het gebruik van de openbare weg ;
gem ;

Overwegende dat op 7 juli 2018 het huwelijk doorgaat van Willy Naessens in de kerk van Els-

Overwegend dat de organisator verschillende parkings voorziet ;
Parking 1: familie op de parking van het bedrijf
Parking 2: Menners in de Kouter
Parking 3: publiek in de Kouterlos en Sneppestraat
Parking 4: medewerkers aan Kortrijkstraat in de weide rechttegenover Elsegemplein
Overwegend dat de organisator voorzien aanduidingen naar de hierboven beschreven parkings, alsook medewerkers van de vriendenkring van de Cievele Bescherming Oudenaarde om het
parkeren in goede banen te leiden op de verschillende kruispunten alwaar ook signalisatie zal
voorzien worden ;
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BESLUIT:
Art. 1. Bepaling
Op zaterdag 7 juli 2018 om 11.00 uur gaat het huwelijksplechtigheid van Willy Naessens, in
de kerk van Elsegem door. Vanaf 10.00 uur aanvoeren van de suite met koetsen van aan
het bedrijf Willy Naessens Group. Om 12.30 uur tot 14.30 uur receptie op het dorpsplein
voor alle aanwezigen in de tent op de parking van het kerkplein.
Art. 2. Parkeerverbod
2.1. Van 02/07/2018 om 09.00 uur tot 10/07/2018 om 20.00 uur (op- en afbouw van de
tent) is het verboden stilstaan en parkeren :
a. op de grote parking van het kerkplein te Elsegemplein.
2.2. Van 07/07/2018 om 07.00 uur tot 16.00 uur is het verboden stilstaan- en parkeren:
a. ten noorden van de Kortrijkstraat
b. in de Kouter tussen de Kortrijkstraat en de Kouterlos en dit in beide richtingen
c. volledig in de Kouterlos
d. in de Beekstraat tussen de Kouterlos en de Peeshoek en dit in beide richtingen
e. in de Beekstraat tussen de Kortrijkstraat en de Peeshoek en dit in beide richtingen
f. volledig in de Peeshoek
g. volledig op de Elsegemplein
h. in de Sneppestraat langs de overzijde van de kant waar de parking voorzien is
De nodige verkeersborden E3 worden geplaatst.
Art. 3. Doorgangsverbod – uitgezonderd plaatselijk verkeer
3.1. Van 07/07/2018 om 07.00 uur tot 16.00 uur is er verboden toegang voor alle bestuurders in beide richtingen, uitgezonderd plaatselijk verkeer :
a. in de Kouter, Kouterlos, Beekstraat, Peeshoek, Elsegemplein, Sneppestraat (zone
ten noorden van de Kortrijkstraat).
De nodige verkeersborden geplaatst C3 met onderbord “Uitgezonderd plaatselijk verkeer” op nadar op de volgende kruispunten:
b.Kortrijkstraat – Kouter
Kortrijkstraat – Peeshoek (X2)
Kortrijkstraat – Elsegemplein
Sneppestraat – Kloosterhoek
Beekstraat – Beekstraat
Kouter – Zwalmstraat
Merkegemhoek - Zwalmstraat
Art.4. Absoluut doorgangsverbod
Op 07/07/2018 van 07.00 uur tot 16.00 uur is er verboden toegang voor alle bestuurders in
beide richtingen,
Sneppestraat – Elsegemplein
Peeshoek – Peeshoek (X2)
Peeshoek – Kouterlos
Kouterlos – Beekstraat
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Kouterlos – Kouter
Kouter thv parking menners
Kouter – Merkegemhoek
Elsegemplein thv het lijkstraat
Art.5. Wegomlegging
Er zullen plaatselijke wegomleggingen voorzien worden van de Sneppestraat via de Kloosterstraat en de Zwalmstraat en Elsegemplein via de Driesstraat en de Sneppestraat.
Art.6. Snelheidsbeperking
Van 07/07/2018 om 07.00 uurtot 16.00 uur is het verboden sneller te rijden dan 50 km per
uur in beide richtingen :
in de Kortrijkstraat tussen Kortrijkstraat thv huisnummer 87 en de Kouter.
De nodige borden C43 worden geplaatst.
Art.7. Signaalgevers – gebruik openbare weg
De organisator voorziet op alle belangrijke kruispunten die vallen binnen de evenementenzone seingevers die daarenboven voorzien zijn van walkietalkies, van de vriendenkring
van de Civiele Bescherming Oudenaarde en Kruishoutem.
De door het gemeentebestuur ter plaatse gebrachte verkeersborden moeten door de organisator zelf worden geplaatst vóór de manifestaties en onmiddellijk erna langs de kant
van de openbare weg worden geplaatst, behalve de borden met betrekking tot het parkeerverbod.
Art.8.

De organisator moeten 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.
Afschrift van het schrijven moet tevens minstens 8 dagen vooraf overgemaakt worden aan
het gemeentebestuur en de politie Antenne Wortegem-Petegem.

Art.9.

Overtredingen van onderhavig besluit zullen met politiestraffen worden beteugeld.

Art.10. 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.11. 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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