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Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
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Verontschuldigd:
Afwezig:
Dossierbeheerder: Els De Meyer

Aanvraag Sportvrienden Dries voor wielerwedstrijd 60e Lenteprijs elite zonder contract & beloften
op open omloop op 26 mei 2022
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de aanvraag van “Sportvrienden Dries” voor de organisatie van de wielerwedstrijd 60e Grote
Lenteprijs “Elite zonder contract en beloften (U23)” op 26 mei 2022;
Gelet op de vraag ontvangen op 3 maart 2022 in het platform EagleBe;
Gelet dat de termijn van indiening van de aanvraag 2 weken overschreden werd;
Gelet op het ingediende document van Cycling;
Gelet op de gevraagde logistieke ondersteuning;
Gelet op het ingediende parcours (15 rondes van 7,7 km);
Gelet dat de nodige documenten reeds werden opgemaakt door de PZ Midow maar dat omwille van
wegeniswerken op het voorgestelde parcours een nieuwe aanvraag diende te gebeuren;
Gelet op de gewijzigde aanvraag met aangepast parcours, ontvangen op 7 april 2022:
Rijksweg (start)
Heirweg
Abeelestraat
Rijksweg
Waterstraat
Hernieuwenstraat
Wandellaan
Kasteeldreef
Rijksweg
Stationstraat
Lobeekstraat
Kapellestraat
Rijksweg (aankomst);
Gelet dat het parcours 19 rondes van 6,2 km omvat;
Gelet dat de nieuwe aanvraag werd overgemaakt aan de verkeersdienst van de lokale politie van de
PZ Midow;
Gelet dat de verkeersdienst volgende documenten heeft bezorgd op 21 april 2022:
- Gewijzigd plan met opstelplaatsen seingevers en politie;
- Ontwerp gewijzigde machtiging/vergunning;
- Ontwerp gewijzigd tijdelijk politiereglement;
Gelet dat een bewijs van verzekering door de wielerbond dient toegevoegd te worden door de
organisator wanneer beschikbaar;
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Gelet dat na goedkeuring van de aanvraag en tijdelijk politiereglement een toelating gevraagd wordt
aan AWV voor het gebruik van de gewestweg;
Gelet dat het generiek advies van de Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige
Hulpverlening 2022 moet aangevraagd worden;
BESLUIT:
Artikel 1
Neemt kennis van de vergunningsaanvraag van “Sportvrienden Dries” voor de organisatie van de
wielerwedstrijd 60e Grote Lenteprijs “Elite zonder contract en beloften (U23)” op 26 mei 2022 op het
grondgebied van de gemeente Wielsbeke.
Artikel 2
Neemt kennis van
- Het parcours;
- De vraag voor logistieke ondersteuning;
- Plan met opstelplaatsen seingevers en politie;
- De machtiging/vergunning burgemeester.
Artikel 3
Principiële goedkeuring te verlenen aan Sportvrienden “Dries” tot het organiseren van de
wielerwedstrijd 60e Grote Lenteprijs “Elite zonder contract en beloften (U23)” op 26 mei 2022 op het
grondgebied van de gemeente Wielsbeke.
Artikel 4
Een tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5
Een bewijs van verzekering door de wielerbond dient, wanneer beschikbaar, door de organisator
bezorgd te worden aan het secretariaat van het gemeentebestuur.
Artikel 6
Het generiek advies van de Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening
dient strikt opgevolgd te worden.
Artikel 7
De organisator brengt de omwonenden van het parcours op de hoogte van de wielerwedstrijd en de
mogelijke mobiliteitsproblemen.
Artikel 8
Eventuele richtlijnen van de lokale politie van de PZ Midow, die tot doel hebben de veiligheid van de
deelnemers en de weggebruikers te verzekeren, moeten stipt nageleefd worden.
Artikel 9
Het gemeentebestuur van Wielsbeke verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in
verband met of naar aanleiding van ongevallen die door de wedstrijd zouden veroorzaakt worden.
Artikel 10
Een exemplaar van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren en de lokale politie van
de PZ Midow.
Namens het college van burgemeester en schepenen:
Bij bevel:
Bruno Debrabandere
algemeen directeur

Jan Stevens
burgemeester

Voor eensluidend uittreksel:
Bruno Debrabandere
algemeen directeur

Jan Stevens
burgemeester
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Handtekening(en)
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