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Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen
ZITTING VAN 12 MEI 2021
Aanwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
Dossierbeheerder: Orphée Vanmarcke

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. vinkenzettingen 2021 van de
vinkenmaatschappij 'Klein Maar Moedig'
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 01.12.1975, 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 11.10.1976, 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 er in 2021 vinkenzettingen worden ingericht op het grondgebied van Wielsbeke
door vinkenmaatschappij ‘Klein Maar Moedig’;
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 vinkenzettingen;
Gelet op de beslissing van 23 maart 2021 van het college van burgemeester en schepenen waarbij
toelating werd gegeven aan ‘Klein Maar Moedig’ om de vinkenzettingen te laten doorgaan in de
Roterijstraat;
Gelet dat er door de huidige coronamaatregelen nog geen vinkenzettingen konden doorgaan;
BESLUIT:
Artikel 1
Op de hierna vermelde data vanaf 07u45 tot 10u45, zal volgende verkeersregeling van toepassing
zijn:
a - Alle doorgaand voertuigenverkeer, zal verboden zijn in de Roterijstraat, vanaf het kruispunt
met de Priesteragiestraat tot aan de Nieuwstraat.
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b - Data:
- Maandag 5 april 2021;
- Zondag 11 april 2021;
- Zaterdag 17 april 2021;
- Zondag 2 mei 2021;
- Zaterdag 8 mei 2021;
- Zaterdag 15 mei 2021;
- Zondag 16 mei 2021;
- Zaterdag 22 mei 2021;
- Maandag 24 mei 2021;
- Zaterdag 5 juni 2021;
- Zondag 6 juni 2021;
- Zondag 20 juni 2021;
- Zondag 11 juli 2021;
- Woensdag 21 juli 2021;
- Zondag 25 juli 2021;
- Zondag 1 augustus 2021;
c - Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden C3, bevestigd
aan nadarbarelen.
Artikel 2
De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf voor zover geen
wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere straffen voorziet.
Artikel 3
Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de heer zonechef van de MIDOW-zone en aan de
organisatie.
Namens het college van burgemeester en schepenen:
Bij bevel:
Bruno Debrabandere
algemeen directeur
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burgemeester

Voor eensluidend uittreksel:
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