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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

ZITTING VAN 27 NOVEMBER 2018

Aanwezig: Vander Meeren Luc, Burgemeester-Voorzitter;

Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe lsabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Maarten, Schepenen;

Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. - Schepen;

Buysschaert An, Algemeen Directeu r.

Verontschuldigd

DAGORDE: TUDELUK AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE E3

HARELBEKE UCI WORLDTOUR VOOR ELITERENNERS OP 29 MAART 2019

Het schepencollege,

Gelet op de artikelen l3obis en 13552 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;

Gelet op de aanvraag ingediend door KWC Hand in Hand vzw, Generaal Deprezstraat2/O5O,

8530 Harelbeke, voor de organisatie van de E3 Harelbeke UCI WorldTour voor Eliterenners op 29

maart 2019;

Overwegend dat het hiertoe noodzakelijk is aanvullende reglementsbepalingen voor te
schrijven met het oog op het behoud van de goede orde en de openbare veiligheid;

Gelet op het advies van de lokale politie van 20 november 2018;

BESLUIT:

Art.1. Bepaling

Op 29 maart 2019 gaat de wielerwedstrijd 620 Record Bank E3 Harelbeke WorldTour

wedstrijd voor eliterenners door met één doortocht in Wortegem-Petegem;

Waregemseweg - Wortegemplein - Oudenaardseweg.

Art.2. Stilstaan en parkeerverbod

Op vrijdag 29 maart 2019 van 11.00 uur tot 14.00 uur is het verboden stil te staan en te
parkeren:

- op de Waregemseweg tussen de grensscheiding Waregem en voorbij het
huisnummer 133 (thv Vandevoorde Bouw) alwaar de rijbaan verdeeld in rijstroken
begint, in beide richtingen,
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op de Waregemseweg tussen nr 106 (juist voorbij het einde van de rijbaan verdeeld
in rijstroken) en de Keerstraat, in beide richtingen,
op de Waregemseweg tussen het kruispunt met de Keerstraat en het kruispunt met
de Processiestraat, in beide richtingen,
op de Oudenaardseweg tussen het Wortegemplein en de Zonnestraat en dit in de

richting van Anzegem,

op de Oudenaardseweg tussen de Zonnestraat en de Groenstraat en dit in beide
richtingen,
op de Oudenaardseweg tussen de Groenstraat en de Volkaartbeekstraat
(grensscheiding met Oudenaarde) en dit in beide richtingen op die gedeelten
rijbaan die niet verdeeld zijn in rijstroken.

Het verkeersbord f3 met onderbord 'op vrijdag 29 maart 2019 van 11.00 uur tot 14.00 uur'
zal voldoende herhaald worden.

Art.3. Overtredingen van onderhavig besluit zullen met politiestraffen worden beteugeld.

Art.4. Dit reglement is van kracht gedurende de periode zelf waarvoor ze is getroffen en wordt
bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en ter kennis gebracht worden overeenkomstig de bepalingen van artikel
12 van het KB van 16 maart 1968 tot coórdinatie van de wetten betreffende de politie over
het wegverkeer.

Art.S. Afschrift van deze verordening zal gestuurd worden aan de Procureur des Konings, de

Rechtbank van Eerste Aanleg, de Politierechtbank, de Lokale Politie Vlaamse Ardennen, de

brandweer en aan de inrichter.

Namens het College,

De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur,

B ert An.

Voor eenslu idend afschrift,

De Bu rgemeester-Voorzitter,
get. Vander Meeren Luc.

De Burgem

Vander Meeren
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