STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 15 maart 2022
Aanwezig:

Francis Pattyn: Wnd. burgemeester;
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 de wielerwedstrijd Saxo Bank E3 Harelbeke op vrijdag
25.03.2022.
Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
- de Burgemeester heeft machtiging verleend aan de heer VERMEEREN Philippe,
Koersdirecteur Saxo Bank E3 Harelbeke, Marktstraat 89 te Harelbeke om te Harelbeke
op vrijdag 25.03.2022 een wielerwedstrijd te organiseren.
- Er is ter plaatse een toeloop van kijklustigen 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 art. 130bis van de nieuwe gemeentewet bevoegd voor de
tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- het decreet lokaal bestuur wat betreft het bestuurlijk toezicht;
- de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119;
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk
Besluit van 16.03.1968, met latere wijzigingen en aanvullingen;
- het Koninklijk Besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, met latere wijzigingen en aanvullingen;
- 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 :

Op woensdag 23.03.2022 vanaf 08:00 uur tot vrijdag 25.03.2022 23:00 uur in de
Stasegemsesteenweg voor alle verkeer verboden - tussen rotonde De Mol en Acacialaan,
in beide richtingen (met uitzondering van het plaatselijk verkeer)
Artikel 2 :
Op vrijdag 25.03.2022 wordt :
a) tussen 06u00 en 19u00 in Heerbaan (ts. Stasegemsestwg. en Gaversstraat)
(rennersdorp) geen doorgaand verkeer toegelaten met uitzondering van
koersgerelateerde voertuigen voorzien van een doorgangsbewijs ;
b) tussen 11u00 en 12u30 (start MEN ELITE) in de Stasegemsestraat, A.
Pevernagestraat, Marktstraat, Gentsestraat en Gentsesteenweg, geen doorgaand
verkeer toegelaten;
c) tussen 16u00 en 17u30 op de binnenkomstparcours met name Gentsesteenweg (ts.
N.36 en Gentsestraat), Gentsestraat, Marktstraat, A. Pevernagestraat,
Stasegemsestraat, Gulden Sporenstraat (ts. Stasegemsestraat en Berkenlaan),
Berkenlaan (ts. Gulden Sporenstraat en Acacialaan) en Acacialaan, het verkeer voor
iedere bestuurder enkel toegelaten in de richting van de renners, zijnde de richting
van de opsomming van voornoemde straten.
Artikel 3:
Op vrijdag 25.03.2022 wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten :
a) tussen 07u30 en 19u00 in Tientjesstraat (ts. Heerbaan en Kouterstraat), in
Vrijheidsstraat (ts. Heerbaan en De Teerlink), in de Wijdhagestraat (ts. Heerbaan en
Schoolstraat), in Eikenstraat (ts. Stasegemsesteenweg en parking Gavers);
Artikel 4 :
Het stilstaan en parkeren langs weerszijden van de openbare weg wordt als volgt
verboden :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vanaf dinsdag 08.03.2022 - 05u00 tem. donderdag 31.03.2022 - 20u00 op de
parking Forestiersstadion (de volledige parking)
vanaf woensdag 23.03.2022 – 08u00 tem. vrijdag 25.03.2022 – 23u00 in de
Stasegemsesteenweg tussen Magnoliastraat en in-/uitrit V.T.I. (voetpad + fietspad
inbegrepen)
van donderdag 24.03.2022 - 12u00 tem. vrijdag 25.03.2022 - 18u00 in de
Stasegemsesteenweg rechtover Colruyt (over een afstand van 100m.) alsook in
zelfde straat kant Colruyt (parkeerstrook tussen ingang Colruyt en Acacialaan);
van woensdag 23.03.2022 - 05u00 tem. vrijdag 25.03.2022 – 21u00 : parkeerstrook
thv. hondenclub (plaatsing tribune)
van donderdag 24.03.2022 - 14u00 tem. vrijdag 25.03.2022 - 22u00 in de
Stasegemsesteenweg : mobilhome-parking (volledig);
van donderdag 24.03.2022 - 18u00 tem. zaterdag 26.03.2022 - 08u00 op de parking
Gavers (langsheen Stasegemsesteenweg);
op woensdag 23.03.2022 – 08u00 tot en met vrijdag 25.03.2022 – 23u00 in de
Stasegemsesteenweg (tussen rotonde “De Mol” en Acacialaan) langs weerszijden van
de rijbaan met inbegrip van de parkeerstroken

h)

i)
j)
k)
l)

op vrijdag 25.03.2022 van 06u00 tot 19u00 in de Heerbaan (tussen rotonde "De
Mol" en Gaversstraat - langs weerszijden v/d. rijbaan met inbegrip van alle
parkeerstroken), op de parking sporthalle, in Vrijheidsstraat (tussen Heerbaan en
Schoolstraat) + parking Vlamingenstraat + parking Dennenlaan( afzetten VIP’s
Surplace).
Op vrijdag 25.03.2022 van 06u00 tot 19u00 in de Heerbaan tussen de Gaversstraat
en de Arendsstraat rechts in de richting van kruispunt de ‘Mol’.
op vrijdag 25.03.2022 van 06u00 tot 12u00 op de parking Stasegemdorp (naast
kerk)
op vrijdag 25.03.2022 van 10u00 tot 18u00 in de Acacialaan, Berkenlaan, Gulden
Sporenstraat (tussen Berkenlaan en rotonde "De Mol"), Stasegemsestraat en A.
Pevernagestraat
Op vrijdag 25.03.2022 van 8u00 tot 17u00 in de Marktstraat, Gentsestraat,
Gentsesteenweg

Artikel 5 :
Op vrijdag 25.03.2022 (tijdens start van de wielerwedstrijd) wordt tussen 11u00 en
12u30 in de Andries Pevernagestraat het éénrichtingsverkeer, aangeduid door het
verkeersbord C1, tijdelijk opgeheven. In dit straatgedeelte is het verkeer enkel
toegelaten in de richting van de renners.
Artikel 6 :
Het verkeer komende uit de richting Stasegem via Stasegemsesteenweg en bestemd
voor ri. Harelbeke-centrum wordt ter hoogte van Politieke Gevangenenstraat omgelegd
over Politieke Gevangenenstraat, Venetiënlaan, Zandbergstraat, Jan Breydelstraat, Jan
Borluutstraat, Elfde Julistraat naar Harelbeke-centrum.
Artikel 7:
Het verkeer komende uit de richting Harelbeke-centrum en bestemd voor ri. Stasegem
en Zwevegem wordt in de A. Pevernagestraat omgelegd voor Peter Benoitlaan,
Vlaanderenlaan, Jan Breydelstraat, Venetiënlaan, Politieke Gevangenenstraat naar ri.
Stasegem en Zwevegem.
Artikel 8:
Het verkeer komende uit de richting Deerlijk en bestemd voor de ri. Kortrijk wordt ter
hoogte van Heerbaan/Gaversstraat omgelegd over Gaversstraat, Tuinstraat, Ballingweg,
Kortrijksestraat naar ri. Kortrijk.
Artikel 9:
Het verkeer komende uit de richting Kortrijk en bestemd voor de richting Gent of
Deerlijk, wordt ter hoogte van rotonde Jan Breydelstraat/Groeningestraat/Vlaanderenlaan
omgelegd over Vlaanderenlaan, Peter Benoitlaan, Vlasstraat naar Kortrijksesteenweg
waar dit voor ri. Deerlijk zijn weg kan volgen via N.36
Artikel 10 :
De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de hun afgeleverde
vergunning en aan de huidige politieverordening.
Artikel 11 :

De nodige signalisatie wordt overeenkomstig de wettelijke voorschriften aangebracht.
Artikel 12 :
Overtredingen van dit reglement worden bestraft met politiestraffen, voor zover geen
wet of hogere verordening andere straffen voorziet.
Artikel 13 :
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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