REGLEMENT AANVRAAG WIELERWEDSTRIJDEN
Wie kan aanvraag indienen?
Alle organisatoren van wielerwedstrijden op het grondgebied van Wielsbeke.
Hoe indienen?
Aanvragen voor het organiseren van koersen voor volgend jaar moeten ingediend worden:
- schriftelijk ten laatste tegen 1/11 gericht aan het CBS
- via het aanvraagformulier ‘aanvraag wielerwedstrijden’
- het aanvraagformulier is te vinden op de website: www.wielsbeke.be
- invullen via het online meldingsformulier voor evenementen (typeformulier Midow) of
- invullen via subsidio
- op aanvraagformulier moeten volgende gegevens ingevuld worden:
- inrichtend comité & contactgegevens,
- soort wedstrijd/categorie,
- datum en uren van de wedstrijd(en),
- namen van de straten die gebruikt worden,
- open of gesloten parcours
- plan van het parcours (bvb. via google maps)
Wanneer en op welke wijze wordt de aanvraag behandeld?
Jaarlijks vindt er in de maand november een overlegvergadering plaats met alle organisatoren
van wielerwedstrijden.
Het CBS behandelt de aanvragen (principieel akkoord) voor volgend jaar tegen 30/11 op basis
van onderstaand reglement.
Deze aanvraag geldt ook voor:
- de vergunning door de Burgemeester
- het tijdelijk politiereglement
REGLEMENT
Onderstaande principes worden gehanteerd:
- Verenigingen die tijdig indienen, hebben voorrang op verenigingen die niet tijdig
indienen.
- Verenigingen die tijdens het jaar wielerwedstrijden aanvragen moeten rekening houden
met de reeds goedgekeurde aanvragen en parcours.
- Erkende Wielsbeekse verenigingen hebben voorrang op andere niet erkende verenigingen
en verenigingen van buiten de gemeente.
- Organisaties met bovenlokale (regionale, provinciale, nationale, internationale) uitstraling
hebben steeds voorrang op lokale organisaties, ook indien de organisatoren van de
bovenlokale organisaties niet erkend zijn.
- Bij wijziging van het parcours moet de organisator het CBS hiervan onmiddellijk op de
hoogte brengen. Deze wijziging moet eveneens goedgekeurd worden door het CBS.
- Voor elk parcours wordt het advies van de verkeerspolitie gevraagd. In principe wordt dit
advies, om veiligheidsredenen gevolgd door het CBS.
- Voorrang aan koersen die reeds jaren georganiseerd worden (nieuwkomers moeten zich
aanpassen voor wat betreft het parcours en datum).
- Er wordt maximaal gestreefd om gemeentelijke organisaties (zwembad,
speelpleinwerking, ….) niet te hinderen.
- Het maximaal aantal wielerwedstrijden per straat is:
o 3 wielerdagen per straat per jaar met gesloten omloop
o 8 wielerdagen per straat per jaar in totaal (gesloten of open omloop samen)
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Bij te veel omlopen op hetzelfde parcours (in dezelfde straten) zal de gemeente een
overlegvergadering samenroepen. Op dit overleg worden de betrokken organisatoren en
de gemeente uitgenodigd. De organisatoren kijken om, in onderling overleg, het parcours
aan te passen. Indien nodig wordt er een beurtrol voor het aanpassen van het parcours
afgesproken tussen de organisatoren.
Bij de bespreking van de parcours moet er rekening gehouden worden met de geplande
wegeniswerken. Bij wegeniswerken kunnen er uitzonderingen op het maximaal aantal
wielerwedstrijden per straat toegestaan worden.
Indien er verschillende wielerwedstrijden georganiseerd worden binnen een tijdsbestek
van 14 dagen, wordt dit eveneens besproken op de overlegvergadering. De organisatoren
kijken om, in onderling overleg, de wedstrijden te spreiden in de tijd.
Indien er geen op dit overleg geen oplossing gevonden wordt, worden de volgende
voorrangregels gehanteerd.
1. kampioenschappen (provinciaal, nationaal, internationaal,….)
2. organisaties met bovenlokale uitstraling (bvb. ORC Canal Rally, ….)
3. koersen ter gelegenheid van Ooigem , Wielsbeke of Sint-Baafs-Vijve kermis
o Wielsbeke: weekend van de 1ste zondag van september
o Wielsbeke: weekend van de 3de zondag na Pinksteren
o Ooigem: weekend van de laatste zondag van augustus
o Ooigem: weekend van de 13de juni of de zondag nadien (indien de 13de niet op
de zondag valt)
o Sint-Baafs-Vijve: weekend van de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.
o Sint-Baafs-Vijve: weekend van 1ste zondag (kermis) van oktober of 2de zondag
van oktober (hondenzwemming)
4. elite met contract
5. elite zonder contract
6. juniores
7. nieuwelingen en andere koersen
8. het CBS beslist
Het CBS kan ten allen tijde uitzonderingen toestaan.

TER INFO
Definitie:
wielerdag = een dag (tijdseenheid) waarop één of meerdere koersen georganiseerd worden.
CBS = College van Burgemeester en Schepenen
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