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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE 

ZITTING VAN 20 JUNI 2019 

Aanwezig:   Vander Meeren Luc, Burgemeester-Voorzitter; 
Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en Fonteyne Kurt, 
Schepenen; 

    Buysschaert An, Algemeen Directeur. 
Verontschuldigd:  Nachtegaele Veerle, Schepen. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

DAGORDE: Tijdelijk aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van de Kiwanis Polo 
Picknick op 30 juni 2019  

 
Het schepencollege, 
 

Gelet op de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994 en latere wijzigingen, in het 
bijzonder artikels 41 en 162; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen, in het bijzonder 
artikels 130bis en 135 §2; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen, in het bijzonder artikels 1, 2 en 3; 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van 
bestuur; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in 
het bijzonder artikels 40, 56, 63, 285 tot en met 288 en 326 tot en met 335; 

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, en latere wijzigingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, en latere wijzigingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van 
verkeersbelemmeringen; 

  

Provincie Oost-Vlaanderen 
Arrondissement Oudenaarde 

Gemeente Wortegem-Petegem 
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Overwegend dat op 30 juni 2019 door de Kiwanis Club vzw de Kiwanis Polo Picknick 
georganiseerd wordt te Gersstraat 3, 9771 Nokere (Kruisem); 

Overwegend dat het ten gevolge van deze sportmanifestatie in het belang van het veilig 
verkeer en de openbare orde en rust noodzakelijk is beperkende maatregelen inzake het verkeer 
te treffen; 

Gelet op het advies van de lokale politie van 7 juni 2019; 

BESLUIT: 

Art.1. Bepaling 
Op 30 juni 2019 vindt de Kiwanis Polo Picknick plaats te Gersstraat 3, 9771 Nokere (Kruisem); 
een organisatie van de vzw Kiwanis Club Waregem, p/a Koetsierstraat 16, 8790 Waregem. 

 
Art.2. Eenrichtingsverkeer 

Op 30 juni 2019 van 08.00 uur tot 24.00 uur wordt éénrichtingsverkeer ingesteld: 
- in de Meirhaegstraat tussen de Kruishoutemseweg en de Karmstraat en dit in de richting 

van de Karmstraat, 
- in de Karmstraat tussen de Meirhaegstraat en de Ooikestraat (Kruisem) en dit in de 

richting van de Ooikestraat. 
Hiertoe worden de nodige verkeersborden F19 en C1 geplaatst. 

 
Art.3. De organisatie dient: 

- zelf in te staan voor het plaatsen vóór en het verwijderen na de wedstrijden van de door 
het gemeentebestuur ter plaatse gebrachte verkeersborden, 

- de omwonenden over de genomen maatregelen in te lichten 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.4. Overtredingen van onderhavig besluit zullen met politiestraffen worden beteugeld. 
 
Art.5. Dit reglement is van kracht gedurende de periode waarvoor het is getroffen. Het wordt 

bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikelen 285 tot 287 van het decreet 
over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, en wordt ter kennis 
gebracht worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het KB van 16 maart 1968 
tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer. 
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Art.6. Afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de procureur des Konings, de rechtbank 

van eerste aanleg, de politierechtbank, de lokale politie Vlaamse Ardennen, de 
brandweerzone Vlaamse Ardennen, het gemeentebestuur van Kruisem en de inrichter. 

 
Namens het College, 

 
De Algemeen Directeur,  De Burgemeester-Voorzitter, 
get. Buysschaert An. get. Vander Meeren Luc. 
 

Voor eensluidend afschrift, 
 

De Algemeen Directeur,  De Burgemeester, 

Buysschaert An. Vander Meeren Luc. 


