PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 21 september 2020
Aanwezig :

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

Afwezig :
Verontschuldigd :

Sonny Ghesquiere, schepen;
Philippe Verraes, algemeen directeur

_________________________________________________________________________________
Agendapunt: Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de
loopwedstrijden "Corpuss Run / Dwars door Geluwe" op zaterdag 10 oktober 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:
Loopwedstrijden “CORPUSS RUN / DWARS DOOR GELUWE“
Zaterdag, 10 oktober 2020
ze worden ter kennis gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:
*Stilstaan en parkeerverbod
a) van 11.30 uur tot 18.00 uur (einde wedstrijden)
 KLOOSTERSTRAAT, over een afstand van 25m vanaf het kruispunt met de Beselarestraat
 DERDE LANSIERSSTRAAT, over een afstand van 25m vanaf het kruispunt met de
Beselarestraat
 BESELARESTRAAT, tussen Jeruzalemstraat en Derde Lansiersstraat
b) van 12.00 uur tot 18.00 uur (einde wedstrijden)
 BESELARESTRAAT, tussen Derde Lansiersstraat en Magerheidstraat
 BESELARESTRAAT, tussen Magerheidstraat en de Schoolstraat, langs de kant van de
onpare huisnummers
 KLOOSTERSTRAAT, tussen Schoolstraat en Jeruzalemstraat
 SCHOOLSTRAAT

 JERUZALEMSTRAAT
 BESELARESTRAAT, tussen Schoolstraat en Moeremaaistraat
 MOEREMAAISTRAAT, tussen Beselarestraat en Geluwemolenstraat
 GELUWEMOLENSTRAAT
 MAGERHEIDSTRAAT, tussen Beselarestraat en Geluwemolenstraat
Borden E3 met de vermelding van de geldingsperiode.
*Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder,
van 11.30 uur tot 18.00 uur (einde wedstrijden)
 BESELARESTRAAT, tussen Jeruzalemstraat en Derde Lansiersstraat
van 12.30 uur tot 14.00 uur
 BESELARESTRAAT, tussen Magerheidstraat en Schoolstraat
van 12.30 uur tot 18.00 uur (einde wedstrijden)
 BESELARESTRAAT, tussen Derde Lansiersstraat en Magerheidstraat
 JERUZALEMSTRAAT
 BESELARESTRAAT, tussen Schoolstraat en Moeremaaistraat
 MOEREMAAISTRAAT, tussen Beselarestraat en Geluwemolenstraat
 GELUWEMOLENSTRAAT
 MAGERHEIDSTRAAT, tussen Beselarestraat en Geluwemolenstraat
 KLOOSTERSTRAAT, tussen Schoolstraat en Jeruzalemstraat
 SCHOOLSTRAAT, tussen Beselarestraat en Kapellestraat
Borden C3.

*Verboden richting voor ieder bestuurder,
van 11.30 uur tot 18.00 uur (einde wedstrijden)
- SCHOOLSTRAAT, tussen Kapellestraat en Kloosterstraat, met verbod te rijden in de richting
van de Kapellestraat
- NIJVERHEIDSLAAN, met verbod te rijden in de richting van de Kloosterstraat
Borden C1 en F19
*Verboden toegang in beide richtingen, voor ieder bestuurder, met uitzondering van het
plaatselijk verkeer,
van 11.30 uur tot 18.00 uur
 SINT-DENIJSPLAATS, tussen N8 en Beselarestraat
 BESELARESTRAAT, tussen Sint-Denijsplaats en Jeruzalemstraat
van 14.00 uur tot 18.00 uur (einde wedstrijden)
 BESELARESTRAAT, tussen Magerheidstraat en Schoolstraat
van 12.30 uur tot 18.00 uur (einde wedstrijden)
 KLOOSTERSTRAAT, tussen Ieperstraat en Jeruzalemstraat en tussen Beselarestraat en
Schoolstraat
 BESELARESTRAAT, tussen grondgebied Zonnebeke-Beselare en Moeremaaistraat
 GELUWEBROEKSTRAAT

 MAGERHEIDSTRAAT, tussen Oude Ieperstraat en de splitsing van de Magerheidstraat
(brug A19)
 MOEREMAAISTRAAT, tussen Magerheidstraat en Geluwemolenstraat
 IJSSELBEEKSTRAAT
 DERDE LANSIERSSTRAAT
 KAPELLESTRAAT, tussen Ieperstraat en Schoolstraat
Borden C3 met de vermelding ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
*De hierna volgende omlegging kan worden aangeduid:
 voor het verkeer komende uit de richting van Beselare, via de Oude Ieperstraat en
Pollepelstraat
 voor het verkeer komende uit de Oudehondstraat, via de Oude Ieperweg en Oude
Beselarestraat
 voor het verkeer komende uit de richting van Dadizele, via de Lourdesstraat en
Menenstraat
 voor verkeer met bestemming Dadizele, via de Lourdesstraat vanuit de Menenstraat
Borden F41

Artikel 2.
De bepalingen met betrekking tot de verboden richting voor iedere bestuurder, alsmede de bepalingen
m.b.t. de verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder, zijn in gevallen van nood niet
van toepassing op voertuigen van politie en hulpdiensten .
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
- De Inrichter, t.a.v. dhr. Nicolas GALLE, Kerkhofstraat 13 bus C0000

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN :
De algemeen directeur wnd.

De burgemeester

Marc Stevens

Youro Casier
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De algemeen directeur wnd.

De burgemeester,

Marc Stevens

Youro Casier

