STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 14 september 2021
Aanwezig:

Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove, Lynn Callewaert: Schepenen;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter
gelegenheid van 'Harelbeke Feest' te Harelbeke op 17, 18 en 19 september
2021.
Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op vrijdag 17, zaterdag 18, en zondag 19 september 2021 gaat te HARELBEKE-Centrum
Harelbeke ‘Feest’ evenals randactiveiten door;
De hoofdorganisator betreft het Feestcomité Harelbeke (pa. Claude Baert Beversestraat 5
te Harelbeke).
Er is ter plaatse een grote toeloop van kijklustigen allerhande te verwachten naar
aanleiding van de bedoelde manifestatie zodat bijzondere verkeersmaatregelen vereist
zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.
Het College is ingevolge artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet bevoegd voor de
tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
o Het decreet lokaal bestuur wat betreft het bestuurlijk toezicht;
o de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119;
o de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk
Besluit van 16.03.1968, met latere wijzigingen en aanvullingen;
o het Koninklijk Besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, met latere wijzigingen en aanvullingen;
o het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende de aanvullende reglementen en de te
plaatsen verkeersborden;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:

Artikel 1 :
a. Op donderdag 16.09.2021 12.00 u tot maandag 20.09.2021 om 18.00 u is alle
verkeer verboden in de Schipstraat tussen de Twee-Bruggenstraat en de
Kortrijksestraat (rondpunt Brouwputje) ten behoeve van RatRock.
b. Op vrijdag 17.09.2021 16.00 u tot en met maandag 20.09.2021 05.00 u is alle
verkeer verboden in de Stationsstraat tussen de Gentsestraat en het
Stationsplein (exclusief) naar aanleiding van Friday Freeday uitgezonderd
aangelanden.
c. Op zaterdag 18.09.2021 05.00 u tot en met maandag 20.09.2021 05.00 u is alle
verkeer verboden op de doortocht Harelbeke N43
tussen kruispunt
Gentsestraat – Gentsesteenweg – Deerlijksestraat EN het rond punt Marktstraat –
A. Pevernagestraat – Schipstraat – Kortrijksestraat EN Overleiestraat –
Broelstraat, dit ten behoeve van de rommelmarkt, braderie enz.
d. Op zaterdag 18.09.2021 06.00 u tot en met maandag 20.09.2021 05.00 u is alle
verkeer verboden in de P. Deconinckstraat tussen de Gentsestraat dit naar
aanleiding van de rommelmarkt.
e. Op zaterdag 18.09.2021 tussen 06.00 u tot en met maandag 20.09.2021 om
05.00 u is alle verkeer verboden in de Kortrijksestraat tussen de Tramstraat en
rond punt ‘Brouwputje’ (exclusief) ten behoeve van het ‘speeldorp’.
De
Kortrijksestraat in de rijrichting van Kortrijk tussen het rond punt ‘Brouwputje’ en
de Tramstraat dient ten allen tijde vrij te zijn.
f.

Op zaterdag 18.09.2021 tussen 06.00 u tot en met maandag 20.09.2021 om
05.00 u is alle verkeer verboden in de Vrijdomkaai tussen inclusief de brug en
exclusief de Toekomstraat. Dit ten behoeve van de kermis.

Artikel 2 :
Het verkeer komende uit de richting Gent via de Gentsesteenweg (N.43) en bestemd
voor richtingen Kortrijk en Roeselare / Brugge wordt ter hoogte van het kruispunt
(Gentsesteenweg) N.43/N.36 respectievelijk omgelegd over de :
* N.36, Kortrijkse Heerweg, Heerbaan, Gulden Sporenstraat, Jan Breydelstraat,
Zandbergstraat voor de richting KORTRIJK;
* N.36 (richting rotonde “Koperen Ketel”) voor de richting BRUGGE / ROESELARE.
Het verkeer komende uit de richting Deerlijk en bestemd voor de richtingen Kortrijk
en Roeselare / Brugge wordt in de Deerlijksesteenweg ter hoogte van het kruispunt met
de N.36 respectievelijk omgelegd over de :
* N.36, Kortrijkse Heerweg, Heerbaan, Gulden Sporenstraat, Jan Breydelstraat,
Zandbergstraat voor de richting KORTRIJK.
* N.36 (richting rotonde “Koperen Ketel”) voor de richting BRUGGE / ROESELARE.
Het verkeer komende uit de richting Kortrijk en bestemd voor de richting Kuurne,
Roeselare of Brugge, wordt omgelegd over de R.8.
Het verkeer komende uit de richting Kortrijk en bestemd voor de richting Gent of
Deerlijk, wordt zowel in de Kortrijksesteenweg als in de Elfde Julistraat omgelegd via de
Groeningestraat, Gulden Sporenstraat en Heerbaan, Kortrijkse Heerweg (Deerlijk) naar
de N.36 waar dit voor de richting Deerlijk en Gent zijn weg kan vervolgen.

Het verkeer komende uit de richting Overleie en bestemd voor Harelbeke-centrum
wordt ter hoogte van de rotonde Molenhuis
(Bavikhoofsestraat/Rijksweg/Overleiestraat/Molenstraat) omgelegd :
* over Kuurne voor de richting Kortrijk
* over Bavikhoofsestraat , N36, waar zij de richting Kortrijk of Gent kunnen nemen.
De beschikkingen van art. 1 zijn niet van toepassing op de voertuigen bestuurd door
brandweerlieden die voor een interventie gealarmeerd zijn en voor
urgentietussenkomsten.
Artikel 3 :
Het stilstaan-en parkeerverbod wordt als volgt geregeld :
a. Van donderdag 16.09.2021 12.00 u tot en met maandag 05.00 u in de Vrijdomkaai
en het Marktplein ten behoeve van de kermis.
b. Van donderdag 16.09.2021 11.00 u tot en met maandag 20.09.2021 18.00 u in
de Schipstraat en de parkeervakken in de Twee-Bruggenstraat ter hoogte van de
Schipstraat ten behoeve van RatRock.
c. Van vrijdag 17.09.2021 17.00 u tot en met maandag 20.09.2021 05.00 u parking
Stadhuis (volledig) kant Ballingenweg ten behoeve van artiesten/medewerkers.
d. Van vrijdag 17.09.2021 14.00 u tot en met maandag 20.09.2021 05.00 u in de
Stationsstraat tussen de Gentsestraat en het Stationsplein ten behoeve van Friday
Freeday.
e. van zaterdag 18.09.2021 05.00 u tot en met maandag 20.09.2021 05.00 u :
- in de Kortrijksestraat richting Harelbeke tussen de Tramstraat en het rond
punt ‘Brouwputje’.
- In de middenparking Kortrijksestraat tussen de Tramstraat en het rond punt
‘Brouwputje’
- In de Marktstraat tussen het rond punt ‘Brouwputje’ en de Gentsestraat.
- In de Gentsestraat tussen de Stationsstraat en de Deerlijksestraat.
- In de P. Deconinckstraat tussen de Gentsestraat en de Noordstraat.
- In de Tweebruggenstraat thv Brandweerkazerne parking bouwkundig links,
voorbehouden voor brandweerpermanentie.
- In de Toekomststraat 4 linker parkeervakken vanaf de Vrijdomkaai rechts in
de richting van de N43.
- In de Burgemeester Brabantstraat
- In de Forestier Liederikstraat
- In de Beversestraat
f.

Op zaterdag 18.09.2021 15.00 u tot 01.00 u in de Broelkaai ten behoeve van het
veilig verloop ‘vuurwerk’.

Artikel 4:
Het éénrichtingsverkeer in de Boterpotstraat en Forestiersstraat wordt tijdelijk
opgeheven zodat plaatselijk verkeer in beide richtingen mogelijk is voor het plaatselijk
verkeer. (Bewoners en bezoekers- Uitzonderlijk plaatselijk verkeer).
Het éénrichtingsverkeer in de Stationsstraat wordt tijdelijk opgeheven zodat plaatselijk
verkeer in beide richtingen mogelijk is voor het plaatselijk verkeer. (Bewoners en
bezoekers- Uitzonderlijk plaatselijk verkeer).

Artikel 5 :
De hiertoe nodige signalisatie wordt overeenkomstig de wettelijke voorschriften
aangebracht.
Artikel 6 :
Overtredingen op deze verordening worden beteugeld met politiestraffen, voor zover
geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.
Artikel 7 :
Een afschrift wordt gestuurd aan de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg WestVlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank West-Vlaanderen,
afdeling Kortrijk.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Carlo Daelman
Algemeen directeur
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