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Dossierbeheerder: Els De Meyer 

 
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het inrichten van een Orc Canal 
Rally - verkenningen op 28 mei 2022 
 
Het college van burgemeester en schepenen,  
Gelet op het gemeentedecreet wat betreft het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 119 eerste lid en artikel 130 bis; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de 
organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de 
openbare weg plaatshebben en latere wijzigingen; 
Gelet op de omzendbrief OOP 25 ter van 1 april 2006 betreffende begeleiding van de koninklijke 
besluiten van 28 november 1997 (Belgisch staatsblad van 5 december 1997) en van 28 maart 2003 
(Belgisch staatsblad van 15 mei 2003) houdende de reglementering van de organisatie van 
sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg 
plaatshebben; 
Overwegende dat vzw Rally Events, p.a. de heer Dirk Vermeirsch, Tieltstraat 121, 8740 Pittem, de 14e 
ORC – Canal Rally inricht op zondag 29 mei 2022; 
Overwegende dat door de rallydeelnemers verkenningen van de omloop worden uitgevoerd op 
zaterdag 28 mei 2022; 
Overwegende dat naar aanleiding van de bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen 
vereist zijn met het oog op de veiligheid en met het oog op een vlot verloop van het normale 
verkeer; 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De verkenningen mogen slechts plaats hebben op zaterdag 28 mei 2022 tussen 10u en 19u. 
Artikel 2 
Deze verkenningen gebeuren in een gewone wagen die identificeerbaar moet zijn aan de hand van 
een speciaal formulier ter beschikking gesteld door de organisatoren. 
Artikel 3 
Deze verkenningen gebeuren met naleving van het reglement van de politie op het wegverkeer. 
Artikel 4 
Overtredingen worden bestraft met de gewone politiestraffen tenzij zwaardere straffen door andere 
wetten voorzien. 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing zal gezonden worden aan de gouverneur, de griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg van het ambtsgebied, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk en de PZ Midow. 
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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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