
Provincie Arrondissement GEMEENTE 

WEST-VLAANDEREN TIELT 8710  WIELSBEKE 

 

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen 

ZITTING VAN 1 JUNI 2021 
 

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

Verontschuldigd: Filiep De Vos, schepen 

Afwezig:  
 

Dossierbeheerder: Els De Meyer 

 
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement te Wielsbeke n.a.v. Kermis Wielsbeke Ommegang op 
12 en 13 juni 2021 
 
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 de Ministeriële omzendbrief nr. 2009/01 van 03 april 2009 betreffende de gemeentelijke 
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer; 
Gelet op de artikels 119, 130 bis en 135§2 van de nieuwe gemeenteweg van 24 juni 1988; 
Gelet op de artikels 40§3, 41§2,2° en 286 van het decreet lokaal bestuurd van 22 december 2017 en 
zijn latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van 
de leden van de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd tot op heden; 
Overwegende dat de kermisfeesten Wielsbeke Ommegang doorgaan in het weekend van 12 en 13 
juni 2021 in het centrum van Wielsbeke; 
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 dit evenement; 

BESLUIT: 
Artikel 1 
Ter gelegenheid van Ommegang Kermis in het centrum van Wielsbeke, zal parkeerverbod ingesteld 
worden op het Marktplein, alsook op de weg rond het plein (vanaf Apotheek Debeuckelaere tot café 
het Volkshuis) en de parkings vóór de kerk, dit ten voordele van de kermisattracties.  
Dit reglement is geldig vanaf woensdagmiddag 9 juni 2021 om 13u tot het einde van de feesten op 
maandag 14 juni 2021 om 1u. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de 
verkeersborden C3 en E3. 
Artikel 2 
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Ter gelegenheid van de kermis in het centrum te Wielsbeke zal de marktplaats afgezet worden voor 
verkeer door het plaatsen van de borden C3 ter hoogte van het kruispunt Baron van der 
Bruggenlaan/Apotheek Debeuckelaere, alsook op de kruispunten Baron van der Bruggenlaan/Markt 
en Lobeekstraat/Marktstraat, en dit gedurende het volledige weekend van de kermis van zaterdag 12 
juni 2021 om 13u tot zondag 14 juni 2021 om 24u. 
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. 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 
Bij bevel: 
Bruno Debrabandere Jan Stevens 
algemeen directeur  burgemeester 
 
Voor eensluidend uittreksel: 
Bruno Debrabandere Jan Stevens 
 
 
algemeen directeur  burgemeester 
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Handtekening(en)  

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 7981-5434-8416-6711.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/7981543484166711

		Jan Noel Stevens
	2021-06-04T11:33:50+0200
	Gemeente Wielsbeke
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Bruno  Debrabandere
	2021-06-04T13:42:27+0200
	Gemeente Wielsbeke
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




