Provincie
WEST-VLAANDEREN

Arrondissement
TIELT

GEMEENTE
8710 WIELSBEKE

Uittreksel uit de notulen van de burgemeester
ZITTING VAN 1 FEBRUARI 2021

WIELERWEDSTRIJD – MACHTIGING DOORTOCHT
Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Roeselare-Tielt
Gemeentebestuur Wielsbeke
De burgemeester,
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;
Gelet op art. 50 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, vastgesteld bij
koninklijk besluit van 1 december 1975;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden en
van de veldritten zoals gewijzigd en gecoördineerd tot op heden ; opgeheven met uitzondering van
de artikels 2.2e lid, 10, 21 voor het Vlaams Gewest;
Gelet op de onderrichtingen dd. 8-1-1971 van de heren ministers van Binnenlandse Zaken en van
Openbare Werken;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad dd. 5 maart 1985 houdende bepaling van de
minimumleeftijd voor deelnemers aan wielerwedstrijden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieven dd. 13 maart 1985 houdende deelneming van
jongeren aan wielerwedstrijden;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van
alle terreinwedstrijden;
BESLUIT:
Artikel 1
Onder voorbehoud van de strikte naleving der voorschriften opgegeven door de overheid die de
vergunning tot het inrichten verleende, wordt aan:
Delesie Guy, Wilgenlaan 1 te 8710 Ooigem, Vergunning verleend voor een doortocht op het
grondgebied van deze gemeente op 31/03/2021, voor de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen.
Volgens de aanduidingen verstrekt in de vergunningsaanvraag en onder voorbehoud van GUNSTIG
ADVIES van de administratie Wegen & Verkeer voor het gebruik van de gewestweg.
Artikel 2
Er wordt toelating verleend voor 1 doortocht op :
- Wakkensteenweg
- Rijksweg
Artikel 3
Voor het verzekeren van de veiligheid op hierna genoemde plaatsen moeten de inrichters zich laten
bijstaan door signaalgevers. De signaalgevers (eventuele mobiele) zullen voldoen aan de wettelijke
voorwaarden en moeten ingezet worden op volgende plaatsen:
- Wakkensteenweg / Vijvedreef
- Wakkensteenweg / Heirweg
- Wakkensteenweg / Caignaardstraat
- Wakkensteenweg / Loverstraat
- Wakkensteenweg / Roterijstraat
- Wakkensteenweg / Rijksweg
- Rijksweg / Vlasstraat / Hooiestraat
- Rijksweg / Leie Linkeroever
Artikel 4
Eventuele richtlijnen van de politie Midow, die tot doel hebben de veiligheid van de deelnemers en
de weggebruikers te verzekeren, moeten stipt nageleefd worden.
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Artikel 5
De politie Midow zal de ordedienst verzekeren op de volgende plaats :
- Wakkensteenweg / Rijksweg
- Heirweg / Wakkensteenweg
Artikel 6
Het gemeentebestuur Wielsbeke verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband
met of naar aanleiding van ongevallen die door de wedstrijd zouden veroorzaakt worden.
Gegeven te Wielsbeke,
Op 1 / 02 / 2021

De burgemeester
Jan Stevens
Aldus gedaan en goedgekeurd.

Bruno Debrabandere

Jan Stevens

algemeen directeur

burgemeester
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