PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 16 september 2019
Aanwezig :

Afwezig :

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

Verontschuldigd :
_________________________________________________________________________________
Agendapunt: Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van "Ontdek Geluwe
ontdekt" op zaterdag 21 september 2019 - goedkeuring.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119,130bis, 134§1 en 135§2;
Gelet op de organisatie van “Ontdek Geluwe ontdekt”;
Overwegende dat dit evenement een weerslag heeft op de openbare orde;
Onder voorbehoud dat door de wegbeheerder van de gewestweg N8 gunstig advies wordt verleend,
BESLUIT
Artikel 1:
De hiernavolgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement:
“Ontdek Geluwe ontdekt”
Zaterdag, 21 september 2019
Ze worden ter kennis gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:
*Parkeerverbod
van maandag 16 september 2019 om 16.00 uur t.e.m. maandag 23 september 2019 om 19.00
uur
 SINT DENIJSPLAATS, de volledige parking gelegen ten noorden van de SintDionysiuskerk
van zaterdag 21 september 2019 om 09.00 uur tot zondag 22 september 2019 om 05.00 uur
 SINT DENIJSPLAATS: volledig, behalve de parkeerplaatsen gelegen langs de N8, kant
pastorij

 BESELARESTRAAT: het gedeelte tussen de Sint Denijsplaats en de Jeruzalemstraat
 KERKSTRAAT
zaterdag 21 september 2019 van 09.00 uur tot 20.00 uur
 JERUZALEMSTRAAT: de volledig parking aan de bibliotheek
Borden E1 met de vermelding van de geldingsperiode.
Voor wat de maatregel m.b.t. de Jeruzalemstraat betreft, is deze niet van toepassing voor voertuigen
waarvan de bestuurders in het bezit gesteld zijn van een parkeerkaart door de organisatie. Dit
betreffen voertuigen van kunstenaars die hun stand houden in het gemeentepark.
*Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder,
van zaterdag 21 september 2019 om 09.00 uur tot zondag 22 september 2019 om 05.00 uur
 SINT DENIJSPLAATS: volledig, behalve de N8 (verkeer Menen/Ieper)
 BESELARESTRAAT: het gedeelte tussen de Sint Denijsplaats en de Derde Lansiersstraat
 KERKSTRAAT
Borden C3
Deze maatregel is niet van toepassing voor de rondritten met paard en kar of andere voertuigen,
welke door de organisatoren voorzien worden.
*Voor wat het verkeer betreft op de N8, tussen de verkeerslichten op de Sint Denijsplaats en de
ingang van het CC De Gaper, Sint Denijsplaats 11, wordt de rijbaan voor voertuigenverkeer
versmald tot één rijstrook voor elke rijrichting. De resterende strook op de rijbaan wordt
voorbehouden voor voetgangers.
zaterdag 21 september 2019 van 11.00 uur tot 18.30 uur
Deze maatregel zal aangeduid worden met nadars, kegels, en borden A7b en A7a.
*Verboden toegang in beide richtingen, voor ieder bestuurder, met uitzondering van het
plaatselijk verkeer,
van zaterdag 21 september 2019 om 09.00 uur tot zondag 22 september 2019 om 05.00 uur
 BESELARESTRAAT, tussen de kruispunten met de Kloosterstraat en de Jeruzalemstraat
Borden C3 met de vermelding ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
*De hierna volgende omlegging kan worden aangeduid:
- kruispunt Sint Denijsplaats (verkeerslichten), voor verkeer richting Beselarestraat, omlegging via de
Ieperstraat en Kloosterstraat
- kruispunt Derde Lansiersstraat / Beselarestraat, voor verkeer richting Sint Denijsplaats, omlegging
via de Kloosterstraat en Ieperstraat
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 PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper
- De Inrichter, Dhr. Willy Degroote, Dullaardstraat 24 te 8940 Wervik-Geluwe

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

De burgemeester

Marc Stevens

Youro Casier
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De algemeen directeur wnd,

Marc Stevens

De burgemeester,

Youro Casier

