PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE
BURGEMEESTER
Zitting van 14 mei 2020

Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de heropening van de scholen van 15 mei
2020 tot en met 30 juni 2020.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 130bis, 134§1 en 135§2;
Overwegende dat de scholen gedeeltelijk heropenen vanaf vrijdag 15 mei 2020 (proef-draaien) en
aansluitend dan vanaf maandag 18 mei 2020;
Overwegende dat ingevolge de opgelegde Coronamaatregelen, in het bijzonder de social distancing
maatregelen, er op het openbaar domein ruimte dient gecreëerd te worden opdat ouders in veilige
omstandigheden de kinderen naar school kunnen brengen en terug afhalen;
Overwegende dat deze gebeurtenis een weerslag heeft op de openbare orde;
Overwegende dat het evenement pas na de vorige zitting van het college van burgemeester en
schepenen ter kennis kwam van het gemeentebestuur; dat de volgende zitting ervan niet is gepland
voor de datum van dat evenement;
BESLUIT :
Artikel 1 :
De hiernavolgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van deze gebeurtenis :
Uitbreiding (in uren) van de inrichting als ‘schoolstraat’ van de Sint-Jorisstraat
Van vrijdag 15 mei 2020 tot dinsdag 30 juni 2020
Ze worden ter kennis gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden :
Inrichting als ‘schoolstraat’ van de Sint-Jorisstraat gedurende schooldagen,




Op maandag, dinsdag en donderdag, van 08.00 uur tot 08.30 uur en van 15.20 uur tot 16.30
uur
Op woensdag, van 08.00 uur tot 08.30 uur en van 11.20 uur tot 12.30 uur
Op vrijdag, 08.00 uur tot 08.30 uur en van 14.20 uur tot 15.20 uur

Door de plaatsing van een nadar met bord C3 en onderbord ‘schoolstraat’
Artikel 2 :

Overtreding van deze verordening wordt bestraft met politiestraffen.
Artikel 3:
Dit besluit treedt in werking op het ogenblik van zijn bekendmaking.
Artikel 4 :
Afschrift van dit besluit wordt onmiddellijk overgemaakt aan :
 De Hoofdgriffier van de bevoegde Correctionele rechtbank
 De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank
 Het Hoofdcommissariaat PZArro Ieper, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper

NAMENS DE BURGEMEESTER :
De burgemeester
Youro Casier

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :
De burgemeester,
Youro Casier

