UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 25 JUNI 2019
Provincie
West-Vlaanderen

Aanwezig:

Gemeente
MOORSLEDE

Verontschuldigd:

Ward Vergote, Burgemeester-voorzitter
Sherley Beernaert, Geert Vanthuyne, Jürgen Deceuninck,
Nessim Ben Driss, Benedikt Vallaey, Schepenen
Kristof Vander Stichele, Algemeen directeur

Politieverordening nav Avondmarkt, rommelmarkt en Joc 'n Roll op 13 tot en met 15 augustus
2019
Regelgeving
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 130bis, 134§1 en 135§2;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat dit evenement een weerslag heeft op de openbare orde;
Besluit
Artikel 1.
De hiernavolgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement; ze worden ter kennis
gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:
woensdag 15 augustus 2019
Art 1.1. Parkeerverbod in beide richtingen
van 13 augustus 2019 00.00 uur tot 16 augustus 2019 18.00 uur
 Plaats parkeerplaatsen voor jeugdhuis
van 15 augustus 2019 00.00 uur tot 15 augustus 2019 24.00 uur
 Beselarestraat van Geluwestraat tot Kapelleveld
 Beselarestraat van Kapelleveld tot Kapelleveld
 Beselarestraat van Kapelleveld tot Plaats
 Geluwestraat van Oliekotstraat tot Oude Iepersestraat (kant fietspad)
 Plaats met inbegrip van alle parkeerplaatsen
 Moorsledestraat van Waterstraat tot Plaats
 Ledegemstraat van Guido-Gezellelaan tot Plaats
 Kleppestraat van Ledegemstraat tot Sperredreef
 Remi-Dewittestraat van Sperredreef tot Plaats
 Waterstraat van Ledegemstraat tot Dadizeelsestraat
 Gemeentelijke parking langs Kapelleveld
 Kapelleveld
 Kernemelkstraat
Borden E1 met de vermelding van de geldingsperiode.
Art 1.2. Parkeerverbod in beide richtingen
van 15 augustus 2019 00.00 uur tot 15 augustus 2019 24.00 uur
 Ketenstraat vanaf de plaats tot Ridder Janlaan
Borden E1 met de vermelding van de geldingsperiode
Art 1.3. Verboden toegang in beide richtingen voor ieder bestuurder,
van 15 augustus 2019 11.00 uur tot 15 augustus 24.00 uur
 Beselarestraat van Geluwestraat tot Kapelleveld
 Beselarestraat van Kapelleveld tot Kapelleveld

 Beselarestraat van Kapelleveld tot Plaats
 Plaats met inbegrip van alle parkeerplaatsen
 Moorsledestraat van Waterstraat tot Plaats
 Ledegemstraat van Guido-Gezellelaan tot Plaats
 Kleppestraat van Ledegemstraat tot Sperredreef
 Rem- Dewittestraat van Sperredreef tot Plaats
 Gemeentelijke parking langs Kapelleveld
 Kapelleveld
Borden C3
Art 1.4. Verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder
van 15 augustus 2019 05.00 uur tot 15 augustus 24.00 uur
 Ketenstraat vanaf de plaats tot Ridder Janlaan.
Borden C3
Art 1.5. Verboden toegang in beide richtingen, voor ieder bestuurder, met uitzondering van het plaatselijk
verkeer
van 15 augustus 2019 11.00 uur tot 24.00 uur
 Dadizeelsestraat vanaf Strobomestraat tot de Waterstraat
 Ledegemstraat vanaf de Waterstraat tot de Guido-Gezellelaan
 Kleppestraat vanaf het kruispunt van de Meensesteenweg tot aan de Sperredreef
 Ketenstraat vanaf Geluwestraat tot aan Leonie de Croixstraat
Borden C3 met de vermelding ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
Art 1.6. Verboden richting voor iedere bestuurder
op 15 augustus 12.00 uur tot 24.00 uur
 Waterstraat vanaf het kruispunt met de Strobomestaat tot aan het kruispunt met de
Ledegemstraat richting Ledegemstraat
 Dennenlaan vanaf het kruispunt met de Remi-Dewittestraat tot aan het kruispunt met de
Sperredreef richting Sperredreef
 Sperredreef vanaf het kruispunt met de Remi-Dewittestraat tot aan het kruispunt met de
Kleppestraat richting Kleppestraat
 Ridder-Janlaan vanaf het kruispunt met de Ketenstraat tot aan het kruispunt Azalealaan richting
Azalealaan
 St. Sebastiaanlaan vanaf het kruispunt met de Ketenstraat tot aan het kruispunt met de RidderJanlaan richting Ridder-Janlaan
 Beselarestraat vanaf het kruispunt met de Arkemolenstraat tot aan de het kruispunt met de
Geluwestraat in de richting van het centrum
 Arkemolenstraat vanaf het kruispunt met de Oliekotstraat in de richting van de Beselarestraat
 Oliekotstraat vanaf het kruispunt met de Arkemolenstraat in de richting van de Geluwestraat
Borden C3 en F19
 Beselarestraat richting Arkemolenstaat bord:
o Parkeren in visgraat rechterzijde tot Arkemolenstraat van 12.00 uur tot 23.00 uur
o Bord fietsers oversteken Beselarestraat naar linkerzijde richting Arkemolenstraat
o Bord voorzien aan uitrit parking verplichte richting
Art 1.7. De verbodsbepalingen vermeld in Art 1.1. en Art 1.2. hierboven zijn niet van toepassing op de
voertuigen van de de deelnemers aan de feest- en avondmarkt , die dienen als verkoopsruimte.
Art 1.8. De bepalingen van Art 1.3. , Art 1.4. en Art 1.5. zijn niet van toepassing op de voertuigen van de
deelnemers aan de feest - en avondmarkt die zich naar hun standplaats begeven of deze terug verlaten.
Deze bepaling is evenmin van toepassing op de voertuigen van de politie , brandweer, dokters,
ziekenwagens of andere hulpdiensten. Wanneer hun opdracht dit rechtvaardigt.
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Art 1.9. Op 15 augustus 2019 vanaf 09.00 uur tot 24.00 uur moet er ten allen tijde een vrije doorgang
blijven van minstens 4 meter breedte. Dit in de volgende straten :
 Beselarestraat vanaf Plaats tot aan de Geluwestraat
 Plaats
 Moorsledestraat vanaf de Waterstraat tot de Plaats
 Ledegemstraat vanaf de Waterstraat tot de plaats
 Kleppestraat vanaf de Sperredreef tot de Ledegemstraat
Art 1.10. Op 15 augustus 2019 vanaf 06.00 uur tot 24.00 uur moet er ten allen tijde een vrije doorgang
blijven van minsten 4 meter breedte. Dit in de volgende straten :
 Ketenstraat vanaf de Ridder Janlaan tot aan de Plaats
Art 1.11. Op 15 augustus 2019 vanaf 05.00 uur tot 24.00 uur moet er ten allen tijde een vrije doorgang te
blijven van ten minste 6 meter ter hoogte van de oprit van de parking van het rusthuis in de Beselarstraat
15 te Dadizele. Dit is de vrije doorgang nodig voor de brandweer.
Art 1.12. Parkeerverbod in Remi-Dewittestraat tussen huisnummer 9 en 13 van 14 augustus 2019 om 00.00
uur tot 16 augustus 2019 om 12.00 uur
Art 1.13. Het college wijkt gedurende het evenement van 15 augustus 2019 tijdelijk af van het zonaal
politiereglement dat de rijen gevormd door de marktkramen om de 30 m moeten onderbroken worden
door een vrije ruimte van 1,20 meter.
Art 1.14. De nooduitgangen van de markt zullen aangeduid worden door de gekend borden nooduitgang dit
op een voor het publiek zichtbare plaats.
Artikel 2.
Overtreding van deze verordening wordt bestraft met politiestraffen.
Artikel 3.
Dit besluit treedt in werking op het ogenblik van zijn bekendmaking.
Artikel 4.
Afschrift van dit besluit wordt onmiddellijk overgemaakt aan
 De Hoofdgriffier van de Correctionele rechtbank te Kortrijk
 De Hoofdgriffier van de Politierechtbank te Kortrijk
 Het Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper
 De Inrichter.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
Algemeen directeur
(Get.) Kristof Vander Stichele

Burgemeester-voorzitter
(Get.) Ward Vergote

Algemeen directeur
Kristof Vander Stichele

Burgemeester-voorzitter
Ward Vergote
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