BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
DATUM VAN 3 JULI 2019

Tijdelijke politieverordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten en
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg, ter gelegenheid van de autorally
“Omloop van Vlaanderen - Shakedown Slypskapelle” op woensdag 4 september 2019
De Burgemeester,
Regelgeving
Gelet op artikel 119 en artikel 135 van de Gemeentewet;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 met betrekking op de uitoefening van de ambulante activiteiten;
Gelet op K.B. van 28 maart 2003 tot wijziging van het K.B. van 28 november 1997 houdende de
reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of
gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de vergunning die werd afgeleverd door de Burgemeester van Moorslede voor het organiseren
van de autorally “Omloop van Vlaanderen - Shakedown Slypskapelle“ op het grondgebied van de gemeente
Moorslede op 4 september 2019.
Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de te talrijke aanwezigheid van ambulante handelaars,
de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang komt;
Overwegende dat om veiligheidsredenen, vooral op het traject van de shakedown, het aantal
verkooppunten van eetwaren en dranken dient beperkt te worden;
Besluit
Art. 1. - Op woensdag 4 september 2019 vanaf 13.00 uur tot 22.00 uur is, met uitzondering voor diegenen
die in het bezit zijn van een schriftelijke vergunning van de Burgemeester of van de organisatie van de rally
en voor de permanente eet- en drankgelegenheden, het uitoefenen van ambulante activiteiten verboden
op het grondgebied van de gemeente Moorslede.
Art. 2. - Het verlenen van service aan de deelnemende voertuigen is gedurende het ganse rallygebeuren
enkel mogelijk binnen de voorziene servicezone.
Art. 3. - Het is verboden om de rally “Omloop van Vlaanderen - Shakedown Slypskapelle” die plaatsvindt op
4 september 2019 op enigerlei wijze te hinderen.
Art. 4. - Overtredingen op dit reglement worden bestraft met politiestraffen.
Art. 5. - Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking.

Art. 6. - Een afschrift van huidig reglement wordt overgemaakt aan de Heer Gouverneur van WestVlaanderen, aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en van de Politierechtbank te Kortrijk, aan
de brandweercommandant te Moorslede.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
De Burgemeester,
(Get.) Ward Vergote.
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