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Vaststellen van een tijdelijk politiereglement te Wielsbeke/Ooigem, naar aanleiding van 
de kersthappening op 9 december 2018 
 

Ontwerpbeslissing: 

Het college van burgemeester en schepenen, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het koninklijk 
besluit van 16 maart 1968 inzonderheid op Titel I, Hoofdstuk II; 
Gelet op het koninklijk besluit van 01 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 9 december 2018 een kersthappening doorgaat op het grondgebied van 
de gemeente Wielsbeke/Ooigem; 
Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
toeschouwers te verwachten valt; 
Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient opgetreden te 
worden; 
Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen 
vereist zijn met het oog op de veiligheid van de deelnemers aan deze kersthappening; 
BESLUIT: 
Artikel 1: Op donderdagnamiddag 6 december 2018 vanaf 17u tot maandag 10 december 
2018 om 6u00 zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
§1.a – Doorgaand voertuigenverkeer en stilstaan en parkeren zal verboden zijn op het August 
Marinplein 
b - Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden C3 en E3 
met onderbord “uitgezonderd standhouders kerstmarkt”. 
Artikel 2: Op zondag 9 december 2018 vanaf 9u tot maandag 10 december 2018 om 1u00, zal 
volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
§1. a - Alle doorgaand voertuigenverkeer en stilstaan en parkeren, zal verboden zijn in de 
Bavikhoofsestraat vanaf het kruispunt met de Kpt. Cdt. Vinckestraat tot aan de rotonde. 
b - Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden C3 en E3. 
De omleiding wordt als volgt voorzien: 



- het verkeer komende van Wielsbeke – Wielsbeeksestraat richting Bavikhove wordt 
voorzien langs de Desselgemsestraat – 1e Linie Regimentstraat - Kloosterdreef 

- het verkeer komende van Bavikhove wordt voorzien idem zie boven maar in 
omgekeerde richting 

Artikel 3: Op zondag 9 december 2018 vanaf 9u tot maandag 10 december 2018 om 1u00, zal 
volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
§1.a - De wegel/doorgang vanaf het August Marinplein tot aan de Mgr. Debrabanderestraat 
dient volledig verkeersvrij gehouden te worden. Het paaltje dient weggenomen te worden. 
B - Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden C3 en 
E3. 
Artikel 4: De nodige voorzieningen/signalisatie zullen door het gemeentebestuur ter plaatse 
afgeleverd worden op de hoek van de straat. Het feestcomité dient voor de aanvang van de 
feestelijkheden alle signalisatie conform het politiereglement te plaatsen. Bij het beëindigen 
van het evenement zullen de organisatoren alle voorzieningen/signalisatie terug op dezelfde 
plaats stallen als door de gemeente aangeleverd. Bij niet naleving van deze maatregel zal het 
gemeentebestuur in de toekomst geen toelating voor organisatie van deze feesten meer 
verlenen. 
Artikel 5: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met politiestraffen, 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere straffen 
voorziet. 
Artikel 6: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de heer zonechef van de 
MIDOW-zone. 


