
Provincie Arrondissement GEMEENTE
WEST-VLAANDEREN TIELT 8710  WIELSBEKE

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
ZITTING VAN 28 APRIL 2022

Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Guido Callewaert, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Magda Deprez, Mia Deloddere, Rik Buyse, Filip Dinneweth, Geert Devrieze, 
Jan De Potter, Geert Snoeck, Ellen Rogge, Griet Ameye, Benedikt Planckaert, 
Wout Verheye, Frank Soetaert, Jan Decouttere, Danny Vanhoutte, Ine Callens, 
gemeenteraadsleden;
Frédéric Depypere, voorzitter gemeenteraad;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Dossierbeheerder: Els De Meyer

Goedkeuring politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten op 28 en 
29 mei 2022 - ORC Canal Rally

De gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135 
§2, ingevoegd bij wet van 27 mei 1989;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 
1968, inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij het KB van 30 december 1982;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006;
Gelet op het KB 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;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op artikel 40 §3;
Gelet op alle wijzigingen aan bovenstaande reglementeringen;
Gelet op het reglement met betrekking tot organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar 
domein buiten de openbare markten dat van kracht is vanaf 1 januari 2018;
Gelet op de aanvraag ontvangen op 22 maart 2022 van de vzw Rally Events, met maatschappelijke 
zetel te 8740 Pittem, Tieltstraat 121 tot het organiseren van een rally op de openbare weg met name 
de ORC Canal Rally 2022, 14e editie;
Gelet dat de verkenningsritten en keuringen plaatsvinden op zaterdag 28 mei 2022;
Gelet dat de 3 klassementsproeven plaatsvinden op zondag 29 mei 2022;
Overwegende dat ter gelegenheid van deze ORC Canal Rally een grote volkstoeloop kan verwacht 
worden;
Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door een te talrijke aanwezigheid van ambulante 
handelaars, de veiligheid en openbare rust van deelnemers, bezoekers of toeschouwers in het 
gedrang kan komen;
Overwegende dat het bijgevolg om veiligheidsredenen opportuun is om het aantal verkooppunten 
van eetwaren en dranken te beperken;
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Overwegende dat het gebruik van alcoholische dranken binnen en naast het snelheidsparcours, de 
openbare orde kan verstoren waardoor de veiligheid van de toeschouwers en de 
wedstrijddeelnemers eveneens in het gedrang kan komen;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 
Artikel 1
Ter gelegenheid van de ORC Canal Rally 2022 – 14e editie is het op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei 
2022 verboden om ambulante activiteiten uit te oefenen of tenten, kramen en voertuigen op te 
stellen met het oog op de verkoop van eet- en drinkwaren.
Dit verbod geldt binnen een straal van 750 meter van het parcours van de klassementsproeven en 
verbindingsritten.
Uitzonderingen op voormelde verbodsbepalingen kunnen enkel verleend worden door het college 
van burgemeester en schepenen en dit op vooraf gekende en goedgekeurde plaatsen.
Artikel 2
Op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei 2022 is de verkoop, het bezit, het verbruik of het uitdelen van 
alcoholische dranken verboden langs het parcours van de klassementsproeven en in de onmiddellijke 
omgeving ervan.
Artikel 3
Het verbod, zoals vermeld in artikel 1, is niet van toepassing op de handelaars welke met hun 
geëigend voertuig tijdens hun vastgelegde rondes hun vast cliënteel bedienen. 
Artikel 4
Het is verboden om de wedstrijd “ORC Canal Rally”, die plaatsvindt op zaterdag 28 mei en op zondag 
29 mei 2022 op enigerlei wijze te hinderen.
Artikel 5
Overtreding van dit besluit wordt gestraft met politiestraffen, tenzij zwaardere straffen door andere 
wetten voorzien worden.
Artikel 6
Dit besluit is van kracht op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei 2022.
Artikel 7
Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:
- de gouverneur
- de politiezone Midow
- de organisator
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk
- de griffie van de politierechtbank te Kortrijk.

Namens de gemeenteraad:
Bij bevel:
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere
algemeen directeur voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend uittreksel:
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere

algemeen directeur voorzitter gemeenteraad
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Handtekening(en)  
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