PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 7 september 2020
Aanwezig :

Youro Casier, burgemeester;
Bert Verhaeghe, Geert Bossuyt, Ann Degroote, Bart Pynket,
Sonny Ghesquiere, schepenen;
Philippe Verraes, algemeen directeur;
Marc Stevens, algemeen directeur wnd.

Afwezig :
Verontschuldigd :
_________________________________________________________________________________
Agendapunt: Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van Triatlon Menen
op zondag 13 september 2020 - goedkeuring.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119,130bis, 134§1 en 135§2;
Overwegende dat dit evenement een weerslag heeft op de openbare orde;
BESLUIT :
Artikel 1 :
De hiernavolgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement:
Triatlon Menen.
Zondag, 13 september 2020
ze worden ter kennis gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:
*Parkeerverbod
van 10.00 uur tot 16.30 uur (of einde loop-gedeelte)
 BUSBEKESTRAAT, vanaf het kruispunt thv huisnr. 314 tot aan het kruispunt van de
Busbekestraat met de Menensesteenweg/Wervikstraat (Menen)
Borden E1 met de vermelding van de geldingsperiode.
*Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder,
van 07.30 uur tot 14.30 uur (of einde fiets-gedeelte)
 MENENSTRAAT (N8), volledig
 VROUWSTRAAT (N8), volledig
 SINT-DENIJSPLAATS (N8), volledig
 IEPERSTRAAT (N8), volledig
 GROTE IEPERBAAN (N8), volledig

van 10.00 uur tot 16.30 uur (of einde loop-gedeelte)
 MENENSESTEENWEG, tussen het kruispunt met de Busbekestraat thv huisnr. 336 en het
kruispunt Wervikstraat / Ringlaan (Menen)
 BUSBESTRAAT, tussen het jaagpad langs de Leie (nabij Frans grondgebied) en het
kruispunt met de Menensesteenweg ter hoogte huisnr. 336
Borden C3
> Deze maatregel is niet van toepassing op de deelnemende fietsers/lopers aan de triatlon, eventuele
begeleidende noodzakelijke voertuigen van de organisatie, en bij noodwendigheid politie- en
hulpdiensten.
> Het dwarsen van de N8 is enkel mogelijk op volgende kruispunten bemand door politie:
- rond punt N8 / N58
- kruispunt Sint-Denijsplaats / Zuidstraat (verkeerslichten)
- kruispunt Ieperstraat / Wervikstraat
- kruispunt Ieperstraat / Groenesprietstraat / Kapellestraat
*Verboden toegang in beide richtingen, voor ieder bestuurder, met uitzondering van het
plaatselijk verkeer,
van 07.30 uur tot 14.30 uur (of einde fiets-gedeelte)
 HAANTJESSTRAAT, tussen Veldstraat (Menen) en Ieperstraat
 KOMERENSTRAAT, tussen het kruispunt thv huisnr. 2 en de Menenstraat (twee maal)
 MENENSTRAAT, de ambtachtelijke zone thv de huisnrs. 102 en 108
 ‘T STROOMKE, tussen Lourdesstraat en de Maagdenstraat
 MAAGDENSTRAAT, volledig
 LOURDESSTRAAT, volledig
 KOEKUITSTRAAT, tussen Wilgestraat en Menenstraat
 KERKHOFSTRAAT, volledig
 SINT-DENIJSPLAATS, tussen parking achterzijde kerk en het kruispunt met de
Vrouwstraat
 KERKSTRAAT, volledig
 KLOOSTERSTRAAT, tussen Schoolstraat en Ieperstraat
 KORTE TRAMSTRAAT, volledig
 KLYTEMOLENSTRAAT, tussen Rozenlaan en Ieperstraat
 KATTESTRAAT, volledig
 STOKSTRAAT, volledig
 OUDEHONDSTRAAT, volledig
 OUDE BESELARESTRAAT, tussen Nachtegaalstraat en Grote Ieperbaan
 OUDE BESELARESTRAAT, tussen Oude Ieperweg en Grote Ieperbaan
 OUDE IEPERWEG, volledig
van 10.00 uur tot 16.30 uur (of einde loop-gedeelte)
 MENENSESTEENWEG, tussen het kruispunt met de Laagweg en het kruispunt met de
Busbekestraat thv huisnr. 336
 BUSBEKESTRAAT, tussen het kruispunt met de Menensesteenweg (thv huisnr. 290) en
het kruispunt met het verbindingsstraatje naar het jaagpad van de Leie (thv huisnr. 5)
Borden C3 met de vermelding ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
*De hierna volgende omlegging kan worden aangeduid:
- kruispunt Menensesteenweg / Laagweg, voor verkeer richting Menen via de Laagweg
- kruispunt Beselarestraat / Kloosterstraat, voor verkeer richting Wervik en Ieper via de Beselarestraat
naar de N8 toe
- kruispunt Wervikstraat / Wittepoortlaan, voor verkeer richting Ieper via de Wervikstraat en N58
Borden F41
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
- De Inrichter, de heer. Henk Wekking, Lindehofstraat 18 te 8940 Geluwe

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN :
De algemeen directeur
Philippe Verraes

De burgemeester
Youro Casier
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De algemeen directeur

Philippe Verraes

De burgemeester,

Youro Casier

