
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 14 NOVEMBER 2018 
 

Burgemeester Jan Stevens 

Secretariaat 
 
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 24 november 2018 ter gelegenheid van 
de 10e lichtjesshow De Leersnijder te Wielsbeke 
 

Ontwerpbeslissing: 

Het college van burgemeester en schepenen, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk 
Besluit van 16.03.1968 inzonderheid op Titel I, Hoofdstuk II; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 
inzonderheid op artikel 6 § 1 X; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse 
regering van 1 oktober 2004, 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006 
en 28 juni 2007; 
Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; 
Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op de artikels 42§3, 43§2,2° en 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Overwegende dat op 24 november 2018 door NV De Leersnyder, Rijksweg 317 te Wielsbeke 
een lichtjesshow georganiseerd wordt op de terreinen en in de loods van genoemde 
transportfirma; 
Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient opgetreden te 
worden, gelet op de ligging van het bedrijf langs een drukke weg; 
Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen 
vereist zijn met het oog op de veiligheid van de deelnemers aan de lichtjesshow en het 
voorbijrijdend verkeer; 
Gelet dat de nodige attentieborden “graag traag” of gelijkwaardig op de Rijksweg in de 
omgeving van de locatie van het evenement geplaatst dienen te worden teneinde het 
doorgaand verkeer aan te zetten tot het matigen van hun snelheid; 
BESLUIT: 
Artikel 1: 
§1.a - Stilstaan en parkeren zal op zaterdag 24 november 2018 vanaf 14u00 tot 25 november 
2018 om 03u00 verboden zijn langs de Rijksweg 317 ter hoogte van het bedrijf (volledige 
perceelbreedte) 
     b - Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E3, met 
onderbord: “24/11/18 vanaf 14u00 tot 25/11/2018 om 03u00”. 
Artikel 2: De organisator plaatst de nodige attentieborden “graag traag” of gelijkwaardig op 
de Rijksweg in de omgeving van de locatie van het evenement. 



Artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere straffen 
voorziet. 
Artikel 4: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de heer zonechef van de Midow 
zone en de organisator. 


