STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 22 maart 2022
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 de wielerwedstrijd-doortocht voor Elite met contract te
Harelbeke op woensdag 30 maart 2022.
Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De Burgemeester heeft machtiging verleend aan Guy Delesie (p.a.Wilgenlaan 1 te 8710
Ooigem) om te Harelbeke op woensdag 30 maart 2022 een wielerwedstrijd-doortocht te
organiseren.
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 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 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 30 maart 2022 wordt tussen 12u30 en 13u30 het verkeer enkel toegelaten
in de richting van de renners, zijnde : Brugesteenweg, Rijksweg, Bavikhoofsestraat, N36,
Gentsesteenweg. In de andere richting zijn enkel voetgangers en personen die een fiets
of een bromfiets aan de hand leiden toegelaten, voor zover zij het trottoir gebruiken.
Artikel 2 :
Op woensdag 30 maart 2022 tussen 10u00 en 13u30 is het stilstaan en parkeren langs
weerszijden van de openbare weg verboden in de artikel 1 opgesomde straten of
straatgedeelten.µ
Artikel 3 :
De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de hun afgeleverde
vergunning en aan het huidig tijdelijk politiereglement op het verkeer.
Artikel 4 :
De nodige signalisatie wordt overeenkomstig de wettelijke voorschriften aangebracht.
Artikel 5 :
Overtredingen van dit reglement worden bestraft met politiestraffen, voor zover geen
wet of hogere verordening andere straffen voorziet.
Artikel 6 :
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.
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