UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 2 september 2019
Aanwezig:

Lut Deseyn
burgemeester;
Tom Beunens, Jules Lampole, Caroline Valck, Annicq Verschuere schepenen;
David Claus
algemeen directeur;
Christine Debeurme
adjunct algemeen directeur

Verontschuldigd:

Erik Vandereecken

schepen

Afwezig:
Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Nieuwelingen Tiegem
op zondag 15 september 2019 - Wijziging
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het KB van 16
maart 1968 en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen;
Overwegende dat op zondag 15 september 2019 de wielerwedstrijd Nieuwelingen Tiegem
plaatsvindt;
Overwegende dat de wedstrijd bestaat uit 11 ronden van 6,1 km;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 augustus 2019
betreffende een tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Nieuwelingen
Tiegem op zondag 15 september 2019;
Overwegende dat de organisatie liet weten dat het parcours gewijzigd is;
Overwegende dat het parcours van de wedstrijd in Avelgem (Waarmaarde) als volgt loopt:

komende van Anzegem: Vierschaarstraat, Nieuwstraat, Moerasstraat, Mottestraat, naar
Anzegem
Overwegende dat naar aanleiding van de wielerwedstrijd Nieuwelingen Tiegem op zondag 15
september 2019 bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de
weggebruikers en voor een vlot verloop van het verkeer;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
ART.1.- Er geldt een verbod tot stilstaan en parkeren van zondag 15 september 2019 om 13.00
uur tot zondag 15 september 2019 om 18.00 uur in volgende straten:

Vierschaarstraat

Nieuwstraat tussen het kruispunt met de Vierschaarstraat en het kruispunt met de
Moerasstraat

Moerasstraat tussen het kruispunt met de Nieuwstraat en het kruispunt met de Mottestraat

Mottestraat
Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door plaatsing van verkeersborden E3.
ART.2.- Er geldt een rijverbod voor alle verkeer tegen de rijrichting van de renners van zondag 15
september 2019 om 15.00 uur tot zondag 15 september 2019 om 18.00 uur in alle straten langs
het parcours.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door plaatsing van verkeersborden C3
en C31.

ART.3.- De voorziene verkeerssignalisatie moet onmiddellijk verwijderd worden van zodra de
activiteiten die daartoe aanleiding hebben gegeven dit niet meer vereisen.
ART.4.- De gemeente levert de nodige signalisatie.
ART.5.- De gemeente plaatst de parkeerverbodsborden.
ART.6.- De organisatie plaatst en verwijdert tijdig de andere signalisatie.
ART.7.- Het signalisatieplan wordt in bijlage van dit besluit gevoegd.
ART.8.- Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen.
ART.9.- De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.
ART.10.- Een afschrift van dit besluit wordt per mail verstuurd naar

de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk

de griffie van de politierechtbank te Kortrijk

de Lijn/TEC

de hulpdiensten.
ART.11.- Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Avelgem.
Aldus gedaan in zitting, datum als hierboven
Namens het College,
de algemeen directeur,
(get.) David Claus

de burgemeester,
(get.) Lut Deseyn

Voor eensluidend verklaard uittreksel,
op 3 september 2019

de algemeen directeur,
David Claus

de burgemeester,
Lut Deseyn
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