Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen

Zitting van woensdag 20 april 2022
Aanwezig:
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester
Rik Soens, Jo Neirynck, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove: Schepenen
Guido De Langhe: Algemeen directeur
Verontschuldigd/Afwezig:
Kristof Chanterie: Schepen
48.

Voorwerp: Occasionele politieverordening naar aanleiding van een kampioenenfeest in de Sint-Jansstraat
op zaterdag 23 april 2022

Het College,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikels 119, 130bis en 135§2;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, inzonderheid op artikel 12;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende het Algemeen Reglement op de politie van
het wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de aanvraag van Kristof Mommerency tot het organiseren van een kampioenenfeest;
Overwegende dat de Sint-Jansstraat, Kleine Heerweg, Pontstraat en Grote Heerweg gemeentewegen zijn;
Overwegende dat naar aanleiding van de bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn
voor de veiligheid van de weggebruikers;
Met eenparigheid van stemmen;
Besluit:
Art. 1:

Deze verordening geldt op zaterdag 23 april 2022 van 16.00u. tot 24.00u.

Art. 2:

Het parkeren is verboden in de Sint-Jansstraat, dit vanaf huisnummer 119 tot aan de Grote
Heerweg (langs beide zijden van de straat) op zaterdag 23 april 2022 van 16.00u. tot 23.00u.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de
verkeersborden volgens het signalisatieplan in bijlage.

Art. 3:

De toegang is verboden voor iedere bestuurder in beide richtingen in de Sint-Jansstraat tussen de
Kleine Heerweg en de Grote Heerweg op zaterdag 23 april 2022 van 16.00u. tot 24.00u.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de
verkeersborden volgens het signalisatieplan in bijlage.
Art. 4:

Er wordt een omleiding voorzien voor het verkeer in beide richtingen in de Sint-Jansstraat via de
Kleine Heerweg, Pontstraat en de Grote Heerweg op zaterdag 23 april 2022 van 16.00u. tot 24.00u.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de
verkeersborden volgens het signalisatieplan in bijlage.

Art. 5:

Bij beperkte zichtbaarheid moet de verkeerssignalisatie uitgerust worden met oranjegele
knipperlichten.

Art. 6:

Voor de hulpdiensten moet er binnen de afgesloten straat of straatgedeelte ten allen tijde een
vrije doorgang zijn van 4 meter breed en 4 meter hoog.

Art. 7:

Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen.

Art. 8:

Er wordt een afschrift van dit besluit gestuurd naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
te Kortrijk, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, de lokale politie en De Lijn.

Art. 9:

Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 286 en 287 van het decreet
Lokaal Bestuur.

Art. 10: De toelating voor het organiseren van dit kampioenenfeest vervalt op het ogenblik dat beperkende
maatregelen in het kader van de Coronacrisis dergelijke bijeenkomsten verbieden.
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