UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 19 FEBRUARI 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 de 18de Rallysprint Moorslede die doorgaat van 9 maart tot 10 maart 2019
: verboden zones
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:
Het verkeer voor alle voertuigen (uitgezonderd deelnemers, organisatoren en hulpdiensten) en
voetgangers is verboden, zowel op de rijbaan als over een afstand van 10 meter links en rechts van de rand
van de rijbaan op:
Zondag 10 maart 2019 van 07.00 uur tot na de doortocht van de laatste deelnemer, op de rallysprint te
MOORSLEDE op het grondgebied van de gemeente MOORSLEDE, zoals ingetekend op het plan van de
rallysprint MOORSLEDE in het veiligheidsboek in bijlage.
Te allen tijde kan beslist worden om de bovenvermelde verboden zones aan te passen en/of uit te breiden
indien de bevoegde diensten dit nodig achten in functie van de veiligheid.
Artikel 2:
De bijlagen met de tekeningen van de Rallysprint MOORSLEDE uit het veiligheidsboek maken integraal deel
uit van onderhavig reglement.
Artikel 3:
De bij deze verordening getroffen maatregelen zullen op de genoemde dagen ter kennis worden gebracht
van de weggebruikers bij middel van de passende verkeersborden zoals voorzien in het Koninklijk Besluit
van 01 december 1975, houdende het algemeen reglement op de Politie van het Wegverkeer en meer
bepaald zoals beschreven in bijlage 4 van de omzendbrief OP 20 van 07 maart 1996.
Artikel 4:
Overtreding van deze verordening wordt bestraft met politiestraffen.
Artikel 5:
Dit besluit treedt in werking op het ogenblik van zijn bekendmaking.
Artikel 6.
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
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Burgemeester-voorzitter
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