STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 21 maart 2022
Aanwezig:

Willy Vandemeulebroucke: Wnd. voorzitter;
Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove, Lynn Callewaert: Schepenen;
André Vanassche, Rik Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Inge Bossuyt,
Patrick Claerhout, Melissa Depraetere, Louis Byttebier, Filip Lainez,
Thomas Guillemyn, Koen Opsomer, Lise-Marie Platteau, Nancy Debeerst,
Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn, Heidi Sohier, Brecht Vandeburie,
Steven Decaluwe: Raadsleden;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de wielerwedstrijd
E3 Saxo Bank Classic op 25.03.2022. Bepaling aankomst- en vertrekzone.
De gemeenteraad,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
1.
Op vrijdag 25.03.2022 heeft te Harelbeke de internationale wielerwedstrijd E3 Saxo Bank
Classic plaats.
Deze manifestatie gaat door in de omgeving van de Stasegemsesteenweg en de parking
van het Forestiersstadion alwaar de aankomst- en de vertrekzone is gelegen.
2.
Op aangeven van de zonechef van de lokale politie en ten einde voldoende garantie te
bieden op een degelijke controle aan de aankomst- en de vertrekzone van de
wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic, is het aangewezen te voorzien in een begrenzing
van het wielerdorp ‘E3 Saxo Bank Classic’. Deze controle kan gaan omwille van
maatregelen in de coronapandemie, terro-dreiging en andere crisissituaties of specifieke
risico’s van de openbare orde.
Dergelijke afgebakende zone zorgt er voor dat de organisator, die dient in te staan voor
de toegangscontrole via externe security in overeenstemming met de wet van
10.04.1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en zijn
uitvoeringsbesluiten, zich gemakkelijker kan organiseren.
3.
Verwijzend naar volgende wettelijke en decretale bepalingen:
-

artikel 119, 133 en 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
het decreet lokaal bestuur (DLB) inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken artikelen 286 en 330.

Om deze redenen;

Na beraadslaging in openbare zitting;
25 leden nemen deel aan de stemming;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Bepaalt de aankomst- en de vertrekzone van de E3 Saxo Bank Classic als de zone
begrepen in de dikke zwarte omranding op het hieronder afgebeelde plan.

Artikel 2:
De organisator dient in te staan voor de toegangscontrole via externe security in
overeenstemming met de wet van 10.04.1990 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid en zijn uitvoeringsbesluiten.
De politiediensten, in het bijzonder de lokale politie, zijn belast met de controle op de
naleving van deze verordening en het opstellen van processen verbaal inzake
overtreding.
Artikel 3:
Deze politieverordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 286 van het
decreet lokaal bestuur (DLB).
Ze treedt in werking op het ogenblik van haar
bekendmaking.

Op het ogenblik van haar bekendmaking zal deze verordening overeenkomstig artikel
330 van het DLB aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.
Artikel 4:
Van deze politieverordening zal kennis gegeven worden aan:
-

de lokale politie;
het parket van de procureur des Konings van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk;
de provinciegouverneur;
de deputatie van West- Vlaanderen;
de griffie van de politierechtbank West Vlaanderen afdeling Kortrijk;
de griffie van de Rechtbank van West -Vlaanderen afdeling Kortrijk.
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