PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 29 maart 2021
Aanwezig :

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

Afwezig :
Verontschuldigd :
_________________________________________________________________________________
Agendapunt: Tijdelijke politieverordening op het verkeer - afschaffing afslagstrook in de
Robert Klingstraat naar aanleiding van de (her)opening van het recyclagepark Wervik van
maandag 29 maart 2021 tot en met zaterdag 17 april 2021 - goedkeuring.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119,130bis, 134§1 en 135§2;
Overwegende dat er ingevolge de Corona-crisis op de recyclageparken beperkende maatregelen van
toepassing zijn ondermeer naar het aantal gelijktijdige bezoekers toe;
Overwegende dat in de verlengde periode van het Paasverlof nogal wat mensen thuis vertoeven en er
met de verbeterende weersomstandigheden mogelijk meer aanvoer kan verwacht worden naar de
recyclageparken;
Overwegende dat hierdoor op de rijbaan problemen kunnen ontstaan met wachtende voertuigen om
het recyclagepark op te rijden; specifiek voor wat betreft het recyclagepark in Wervik;
Overwegende dat deze gebeurtenis een weerslag heeft op de openbare orde;
BESLUIT :
Artikel 1:
De hiernavolgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van deze gebeurtenis:
Afschaffing afslagstrook in de Robert Klingstraat n.a.v. de (her)opening van het
recyclagepark Wervik
Van maandag 29 maart 2021 tot en met zaterdag 17 april 2021
ze worden ter kennis gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:
*Afschaffing afslagstrook met verbod links af te slaan
van 29/03/2021 om 12.00 uur tot en met zaterdag 17/04/21 om 18.00 uur
− Robert Klingstraat, de afslagstrook komende vanuit de richting van de Hellestraat, naar de
ingang van het recyclagepark toe
Borden C31a en afzetten van de strook met nadars teneinde het gebruik van deze strook te beletten.

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
- Mirom Menen

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN :
De algemeen directeur

De burgemeester

Philippe Verraes

Youro Casier
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De algemeen directeur

Philippe Verraes

De burgemeester,

Youro Casier

