
Provincie Arrondissement GEMEENTE
WEST-VLAANDEREN TIELT 8710  WIELSBEKE

Uittreksel uit de notulen van de burgemeester
ZITTING VAN 10 NOVEMBER 2022

MACHTIGING KIDSRUN

Provincie West 
Vlaanderen
Arrondissement 
Roeselare- Tielt

Gemeentebestuur
WIELSBEKE

De burgemeester:
 - gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer
 - gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
 - gelet op het KB van 21.08.1967 tot reglementering der 
wielerwedstrijden
 - gelet op het hem toegezonden verzoek 

De burgemeester,

BESLUIT:
Artikel 1:
Onder voorbehoud van de strikte naleving der voorschriften opgegeven door de overheid die de 
vergunning tot het inrichten verleende, wordt aan :
Vzw New Og, p.a. De Vriese Ansofie, Roggestraat 12, 8710 Wielsbeke
vergunning verleend voor een recreatieve Kidsrun op het grondgebied van Wielsbeke op 26/12/2022 
vanaf 9u30 tot 10u00
Artikel 2:
Er wordt toelating verleend voor een Kidsrun van 300m - 600m - 900m op de hierna vernoemde 
wegen: 
Wandellaan – Kasteeldreef – Rijksweg domein Hernieuwenburg met aankomst aan het 
gemeentehuis
Artikel 3:
Voor het verzekeren van de veiligheid op hierna genoemde plaatsen moeten de inrichters zich laten 
bijstaan door signaalgevers. De naam van de signaalgevers moet ons tijdig kenbaar gemaakt worden. 
De signaalgevers(eventueel mobiele) zullen voldoen aan de wettelijke voorwaarden en moeten 
ingezet worden op de plaatsen aangeduid met S op de in bijlage gevoegde kaart.
Artikel 4:
Eventuele richtlijnen van de PZ Midow, die tot doel hebben de veiligheid van de deelnemers en de 
weggebruikers te verzekeren, moeten stipt nageleefd worden.
Artikel 5
De PZ Midow wordt op de hoogte gebracht teneinde het nodige toezicht te voorzien.
Artikel 6:
Het gemeentebestuur Wielsbeke verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband 
met of naar aanleiding van ongevallen die door de wedstrijd zouden veroorzaakt worden.

Gegeven te Wielsbeke,
Op 10 november 2022

Bruno Debrabandere Jan Stevens
algemeen directeur burgemeester

Aldus gedaan en goedgekeurd.

Bruno Debrabandere Jan Stevens
algemeen directeur burgemeester
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