PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE
BURGEMEESTER
Zitting van 11 september 2020

Tijdelijke politieverordening op het verkeer - inrichten beperkt eenrichtingsverkeer in gedeelte
van de Kloosterstraat van vrijdag 11 september 2020 tot en met zaterdag 31 oktober 2020 goedkeuring.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119,130bis, 134§1 en 135§2;
Overwegende dat n.a.v. de geldende Corona-maatregelen in de Horeca-sector door de stad
toestemming gegeven werd aan café Sint Krispijn te Geluwe om gedurende de maanden juli en
augustus 2020 in het weekend een terras in te richten op een gedeelte van de rijbaan van de
Kloosterstraat;
Overwegende dat de Corona-maatregelen in de Horeca-sector nog steeds gelden en de
weersomstandigheden nog van die aard (kunnen) zijn dat klanten effectief gebruik maken van een
terras;
Overwegende dat hierdoor het verkeer in de Kloosterstraat dient beperkt te worden;
Overwegende dat dit evenement bijgevolg een weerslag heeft op de openbare orde;
Overwegende dat het evenement pas nà de vorige zitting van Het college van Burgemeester en
schepenen ter kennis kwam van het gemeentebestuur; dat de volgende zitting ervan niet is gepland
vóór de datum van dat evenement;
BESLUIT :
Artikel 1.
De hiernavolgende maatregelen blijven van kracht naar aanleiding van de plaatsing van een terras op
de rijbaan in de Kloosterstraat t.h.v. café Sint Krispijn:
inrichting beperkt eenrichtingsverkeer in gedeelte van de Kloosterstraat
tussen vrijdag 11 september 2020 en maandag 31 augustus 2020
ze worden ter kennis gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:
*Stilstaan en parkeerverbod
in de periode van 11 september 2020 t.e.m. 31 oktober 2020, telkens van vrijdag om 12.00
uur tot maandag om 10.00 uur
 KLOOSTERSTRAAT,
Borden E3 met de vermelding van de geldingsperiode.

*Verboden richting voor ieder bestuurder, uitgezonderd fietsers
in de periode van 11 september t.e.m. 31 oktober 2020, telkens van vrijdag om 15.00 uur tot
maandag om 09.00 uur
> met verboden rijrichting naar de inrij
 KLOOSTERSTRAAT, tussen
gemeentepark toe
Ieperstraat en de inrij naar het
gemeentepark
Borden C1 en F19, met borden onderborden M2 en M4
*De hierna volgende omlegging kan worden aangeduid:
- kruispunt Ieperstraat / Kloosterstraat: voor verkeer met bestemming Dadizele, via de Ieperstraat,
Sint-Denijsplaats en Beselarestraat
- kruispunt Sint-Denijsplaats / verkeerslichten: voor verkeer met bestemming Dadizele, via de SintDenijsplaats en Beselarestraat
Borden F41
Artikel 2.
Bovenstaande maatregelen worden niet toegepast indien er andere, door de stad goedgekeurde
evenementen plaatsvinden in betrokken straten of er een weerslag op hebben.
Artikel 3.
Overtreding van deze verordening wordt bestraft met politiestraffen.
Artikel 4.
Dit besluit treedt in werking op het ogenblik van zijn bekendmaking.
Artikel 5.
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

