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Agendapunt: Doortocht Gent-Wevelgem - vraag organisatie Gent-Wevelgem NV tot opmaak
politiereglement in verband met (commerciële) activiteiten.
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Wij ontvingen een schrijven van de organisatie van Gent-Wevelgem (Gent-Wevelgem NV & K.V.C.
Het Vliegend Wiel, Groenestraat 44, 8560 Wevelgem) betreffende de organisatie van diverse
wielerwedstrijden op 29 maart 2020 waaronder er een paar (Gent-Wevelgem in Flanders Fields Men
WorldTour en Gent-Wevelgem in Flanders Fields Women WorldTour) op het grondgebied van de stad
Wervik voorbijkomen.
Naast de vraag om de doortocht(en) die werd overgemaakt aan de Dienst Mobiliteit en Lokale Politie
Arro Ieper wordt door de organisatie ook een model van “politieverordening” overgemaakt, met de
vraag dit goed te keuren en toe te passen op de dag van de wielerwedstrijd.
In dit model staat in het overwegende gedeelte o.a. een opeenvolging van wetten, decreten en
reglementen i.v.m. verkeer, nood- en interventieplannen, geneeskundige hulpverlening, strafwetboek,
burgerlijk wetboek, gemeentedecreet, ministeriële omzendbrieven inzake ordehandhaving,
administratieve sancties, enz.
Daarbij stelt de organisatie dat de doortocht van de wedstrijden traditioneel een volkstoeloop met zich
meebrengt, maar ook dat het aantal commerciële activiteiten die langsheen de reisweg worden
georganiseerd blijft toenemen en dat deze best moeten worden gecoördineerd.
De organisatoren van Gent-Wevelgem stellen dat dit kan door:
- Voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg en
schriftelijke vergunning ervan;
- Slechts vergunningen aan derden organisatoren af te leveren nadat de organisatie GentWevelgem een licentieovereenkomst met de aanvragers heeft afgesloten;
- Voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van deze activiteiten en de bestuurlijke
overheid;

In het beslissend gedeelte van de modelpolitieverordening die zij voorleggen staat het volgende
(samengevat):
I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein:
Art. 1: iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille
van de doortocht van de wielerwedstrijd(en) “Gent-Wevelgem” en die doorgaat op de openbare weg of
op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein … is slechts toegelaten op voorwaarde dat deze
door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft voorafgaandelijk en schriftelijk
werd vergund.
…
Aanvragen in te dienen tegen laatste op 1 februari 2020.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter:
Art. 4: iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille
van de doortocht van de wielerwedstrijd(en) “Gent-Wevelgem” en die doorgaat in een besloten plaats
maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij
op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze wordt ter beschikking gesteld van
eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 1 februari 2020 gemeld aan de burgemeester van de
gemeente …
Art. 6: De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijke bepaalde afspraken niet wordt voldaan…
III. Veiligheidszones:
Dit artikel handelt over o.a. het instellen van veiligheidszones n.a.v. een groot aantal mensen,
risicoverzwarende materialen (tenten, gasflessen, …). Ook de activiteiten in deze veiligheidszones
moeten toegestaan zijn.
IV. Algemene bepalingen:
In dit artikel staat o.a. dat de stad een administratieve boete kan opleggen, ook indien de organisator
van de activiteit niet tijdig kan worden opgezocht.
In het begeleidend schrijven van de organisatoren worden echter nog een aantal zaken gevraagd en
dit om een “goed evenwicht tussen de toegankelijkheid van het parcours en de diverse initiatieven die
van de wielerwedstrijd “het ware volksfeest” maken”:
- Elke éénmalige commerciële en publicitaire activiteit in het kader van Gent-Wevelgem op het
grondgebied van de doortochtgemeente moet voorafgaandelijk en schriftelijk vergund worden
door de burgemeester. Daarbij wordt gesteld dat dit o.a. dient op de nodige maatregelen te
nemen om de doortocht veilig te laten verlopen…
- De organisatie Gent-Wevelgem moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van deze
aanvragen tot vergunning.
- Slechts vergunningen kunnen worden afgeleverd nadat derden organisatoren een
“licentieovereenkomst” hebben met de organisatie van Gent-Wevelgem.
- Indien initiatieven langs het parcours worden genomen moet vooraf overleg worden gepleegd
met de organisatie Gent-Wevelgem.
De dienst wenst er het College op te wijzen dat de organisatie Gent-Wevelgem met deze
politieverordening die zij wensen goedgekeurd te zien op het volledige grondgebied van de gemeente
kunnen bepalen of er al dan niet grote of kleine activiteiten worden toegestaan die gerelateerd zijn aan
de wielerwedstrijd Gent–Wevelgem. Dergelijke beslissing houdt immers in dat wie b.v. een gezellig
samenzijn organiseert in een café op het Sint-Maartensplein met broodjes t.g.v. Gent–Wevelgem een
licentieovereenkomst zou moeten hebben met de organisatoren van de wedstrijd.
Daarnaast wordt aan de gemeenten/steden van de doortocht een groot deel werk opgelegd: opsporen
van activiteiten i.v.m. Gent-Wevelgem, organisatie Gent-Wevelgem verwittigen, bij voorkeur
voorafgaande coördinatievergaderingen.
Het is dan ook ontegensprekelijk dat deze modelverordening er niet enkel is uit
“veiligheidsoverwegingen” (die in feite bij elke, al dan niet grote, wielerwedstrijd van toepassing zijn),

maar vooral ook om bijkomende financiering te zoeken d.m.v. het
licentieovereenkomsten aan de vergunningen uitgereikt door de stad/gemeente.

koppelen

van

Gegevens verantwoordelijke:
Organisatie Gent – Wevelgem NV
Mevrouw Griet Langedock
Groenestraat 44
8560 Wevelgem
0473/24 32 32
BESLIST :
Artikel 1:
1) Het voorstel van verordening over te nemen maar dan enkel voor activiteiten langsheen het
ingediende parcours op het openbaar domein, mede ook door het feit dat het slechts gaat om een
doortocht van een wielerwedstrijd die maximaal 7 – 11 minuten op het grondgebied voorbijkomt en
waar geen uitzonderlijke hoge volkstoeloop wordt verwacht.
2) De organisatie van Gent-Wevelgem in kennis te stellen van het feit dat het stadsbestuur deze
beslissing zal meedelen op de website , doch dat de stad zelf geen personeel actief zal/kan inzetten
om deze initiatieven op te sporen.
3) Overeenkomstig de wet van 4 juli 2005 en de wet van 20 juli 2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante activiteiten de doortocht van de wielerwedstrijden van Gent-Wevelgem te
aanzien als een manifestatie ter bevordering van de plaatselijke handel en van het leven in de
gemeente en dat aan deze manifestatie slechts handelaars, verenigingen en organisaties van binnen
en buiten de gemeente mogen deelnemen die vooraf de toelating hebben gekregen vanwege de stad
Wervik.
Artikel 2:
De desbetreffende beslissing als volgt op te stellen en goed te keuren:
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;
Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art.7 S 2, 1'houdende de oprichting van de Commissie voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve
sancties, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 1999;
Gelet op het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de
ambtenaren tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de
invoering van gemeentelijke administratieve sancties, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
2 februari 2001;
Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
Gelet op de omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van
13 mei 't999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van

de wet van I april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni
2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, Belgisch Staatsblad 20 januari 2005 (tweede uitgave);
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis
van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse
bepalingen;
Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de
nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april2003 tot hervorming van de adoptie;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 1 19, 1 19bis, 119ter en art. 135 S 2;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen
zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente;
Overwegende dat artikel 119bis, $1, van de nieuwe gemeentewet aan de gemeenteraad de
keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn
reglementen of verordeningen;
Overwegende dat op zondag 29 maart 2020 één of meerdere van de wielerwedstrijden "GentWevelgem" het grondgebied van onze stad doorkruist;
Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijden traditioneel een iets meer dan normale
belangstelling veroorzaakt, doch dat deze doortocht op het grondgebied van Wervik in tijd beperkt is
en dat zich op het traject te Wervik geen uitzonderlijke kasseistroken, hellingen, enz. bevinden
waardoor uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen zouden moeten worden genomen.
Overwegende dat de laatste jaren het aantal commerciële activiteiten die langsheen de reisweg van
de wielerwedstrijden worden georganiseerd blijft toenemen,
Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al
veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veilígheidsmaatregelen ter hoogte van deze
delen van de reisweg evt. moeten verhoogd worden;
Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling
de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz...teneinde de overlast
voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken;
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich zouden kunnen opdringen om zowel de
veiligheid van de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te
kunnen garanderen:
- voorafgaande kennisgeving van (commerciële) activiteiten langsheen de reisweg;
- voorafgaand overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen
de reisweg en de bestuurlijke overheid;
- voorafgaande overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling

opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
Overwegende dat het overeenkomstig de wet van 4 juli 2005 en de wet van 20 juli 2006 betreffende
de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten aangewezen is de doortocht van de
wielerwedstrijden van Gent-Wevelgem te aanzien als een manifestatie ter bevordering van de
plaatselijke handel en van het leven in de gemeente en dat aan deze manifestatie slechts handelaars,
verenigingen en organisaties van binnen en buiten de gemeente mogen deelnemen die vooraf de
toelating hebben gekregen vanwege de stad Wervik.
l. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
Artikel 1:
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die duidelijk en onweerlegbaar
plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd(en) "Gent-Wevelgem", en die doorgaat
op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein in de volgende straten: Grote
Ieperbaan, Ieperstraat, Sint-Denijsplaats, Vrouwstraat, Menenstraat, wordt op zondag 29 maart 2020
slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit
plaats heeft voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten behoudens duidelijk aantoonbare overmacht op straffe van
niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 februari 2019 bij de burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden (indien van toepassing):
1, De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2, Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres
van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of
deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang...) die zullen worden in plaats gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ....).
7, Ðe eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
Artikel 2:
De burgemeester verzendt binnen de 7 dagen na ontvangst van de aanvraag aan de in artikel 1
bedoelde aanvragers hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning, ln de
vergunning wordt gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend. De organisatoren van de
vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de vergunning werd verleend
na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de
commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Artikel 3:
lndien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning
werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken. Het niet naleven van een of
meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief ingeroepen worden om
het verlenen van de vergunning te weigeren.
ll. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter

Artikel 4:
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die duidelijk en onweerlegbaar
plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd(en) "Gent-Wevelgem" in de volgende
straten: Grote Ieperbaan, Ieperstraat, Sint-Denijsplaats, Vrouwstraat, Menenstraat en die doorgaat in
een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling
van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter
beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 1 februari 2019 gemeld
aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens
te bevatten opgesomd in artikel 1.
Artikel 5:
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie
van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördínatievergaderingen organiseren
met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige
afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings,
het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen,
enz .
Artikel 6:
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen
voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheíd).
lll. Veiligheidszones
Artikel 7:
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de volkstoeloop op
bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren,
ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,...).
ledere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder
rubriek I en ll, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd(en) "Gent-Wevelgem"
in de volgende straten: Grote Ieperbaan, Ieperstraat, Sint-Denijsplaats, Vrouwstraat, Menenstraat en
die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens binnen voormelde periode gemeld aan de
burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te
bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste
locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met
de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe
samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken
voor de hele veiligheidszone.
Artikel 8:
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de
bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
lV. Alqemene bepalingen
Artikel 9 : Sancties:

Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft met
een administratieve geldboete van maximum 250 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich
schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht
voor het te doen op kosten en risico van de overtreder.
De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan
worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de
openbare orde een randactiviteit verbieden,
Artikel 10:
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in de bepalingen van het decreet voor
het lokaal bestuur.
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