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01. Tijdelijke politieverordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten en onderhoudswerken
aan rallyvoertuigen langs de openbare weg, ter gelegenheid van de 18de Rallysprint op zondag 10
maart 2019 – goedkeuring
De Raad,
Regelgeving
Gelet op art 119 en art 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 toelating door het College van Burgemeester en Schepen voor het organiseren van de 18de
RALLYSPRINT op het grondgebied van de gemeente MOORSLEDE op 10 maart 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 klassementsproeven, het aantal
verkooppunten van eetwaren en dranken dient beperkt te worden;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1:
Op zondag 10 maart 2019 wordt van 6.00 uur tot 24.00 uur een verbod ingesteld op het houden van
ambulante activiteiten op het ganse grondgebied van de gemeente MOORSLEDE, tenzij men in het bezit is
van een schriftelijke vergunning van de heer Burgemeester van MOORSLEDE of de organisatie van de rally.

Artikel 2: Onderhoudswerken
Het verlenen van service op de openbare weg, aan de deelnemende voertuigen van de rallysprint is
toegelaten op 10 maart 2019 vanaf 6.00 uur tot 22.00 uur op volgende plaatsen en onder volgende
voorwaarden :
a. Het verlenen van service, op bovengenoemd tijdstip, aan de rallyvoertuigen is toegestaan:
 in de Ketenstraat, vanaf de Plaats tot aan de Sint-Sebastiaanlaan
 in de Berkenlaan
 in de Azalealaan, gedeelte tussen Geluwestraat en Menenstraat, kant pare nummers
 in de Sint-Sebastiaanlaan
 in de Ridder Janlaan
Buiten deze plaatsen zijn enkel noodreparaties toegestaan door de leden van de serviceploeg
b. Servicewagens moeten voorzien zijn van:
 een stuk servicefolie (ondoordringbaar) van min. 4 meter x 3 meter;
 een opvangbak voor vloeistoffen van 50 cm x 50 cm met een aftapvoorziening;
 een container voor afvalvloeistoffen van ten minste 10 liter inhoud en een afvalzak;
 in de servicezone en op alle plaatsen waar noodreparaties verricht worden, moet de auto gedurende
de ganse duur der werkzaamheden op het servicefolie staan;
 in alle gevallen waarin de kans bestaat in het morsen van vloeistaf moet de opvangbak of een ander
voorziening worden gebruikt;
 de plaatsen waar werkzaamheden plaatsvinden moet steeds proper worden achtergelaten.
Afvalstoffen, auto-onderdelen, materialen en andere voorwerpen moeten in de servicewagens
worden meegenomen;
 indien toch nog verontreiniging van de ondergrond heeft plaatsgevonden, is de serviceploeg
verplicht dit binnen de kortste tijd aan de wedstrijdleiding mee te delen, onder opgave van alle
relevante gegevens;
 het proper spuiten van auto's is uitsluitend toegestaan op plaatsen die daarvoor door het
organisatiecomité zijn aangewezen;
 het gebruik van barbecues met open vlam is verboden op de servicezone.
Artikel 3:
Deze tijdelijke verordening zal ter kennis worden gebracht aan de deelnemers via de organisatie van de rally
en door aanplakking. Zij wordt van kracht bij aanvang van de rallysprint en zal van kracht blijven zolang deze
aangelegenheid duurt.
Artikel 4:
Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere straffen door andere
wetten voorzien.
Artikel 5:
Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:
 De Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen;
 De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank Ieper;
 De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank;
 De Brandweercommandant MOORSLEDE;
 De inrichters van rallysprint, Malengier Marnick
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Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
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