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 Regionale
Wandeldag op zondag 22 september 2019 - goedkeuring.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119,130bis, 134§1 en 135§2;
Overwegende dat op zondag 22 september 2019 een Regionale Wandeldag georganiseerd wordt in
Wervik waarbij nogal wat wandelaars en autocars verwacht worden;
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:
Regionale Wandeldag
Zondag, 22 september 2019
Ze worden ter kennis gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:
*Parkeerverbod
van 05.00 uur tot 18.00 uur
 GOSSERIESLAAN, de parkeerstrook (met dwarse parkeervakken) gelegen aan de ingang
van de zaal De Pionier
 CHRISTUSLAAN, tussen Gosserieslaan en Dr. Dumontstraat, langs de kant van de pare
huisnummer
 TEN BRIELENSESTEENWEG, de parallelweg tussen Virovioslaan en D. Geerbodelaan,
langs de kant van de groenzone.
 DIEDERIK GEERBODELAAN, tussen Ten Brielensesteenweg en de Zuidlaan, langs de
linkerzijde (kijkend in de richting van de Zuidlaan)

 DIEDERIK GEERBODELAAN, tussen Zuidlaan en Gosserieslaan, langs de kant van de
onpare huisnummers
 PIONIERSLAAN, tussen Diederik Geerbodelaan en Zuidlaan, langs de kant van de pare
huisnummers
Borden E1
*Parkeerverbod, uitgezonderd genodigden
van 05.00 uur tot 18.00 uur
 GOSSERIESLAAN, parking De Pionier. Een strook van 25 parkeerplaatsen het dichtst
gelegen nabij de sportzaal
Borden E1
Deze maatregel is niet van toepassing op de speciale genodigden door de organisatie
*Parkeren uitsluitend voor autocars
van 05.00 uur tot 18.00 uur
 VIROVIOSLAAN, de strook gelegen langs de rechterzijde van de vluchtheuvel nabij het
kruispunt met de Ten Brielensesteenweg
Borden E9d.
*Verboden richting voor ieder bestuurder, uitgezonderd fietsen
van 05.00 uur tot 18.00 uur
 VIROVIOSLAAN, met verbod de Virovioslaan in te rijden vanaf de Ten Brielensesteenweg
 TEN BRIELENSESTEENWEG, de parallelweg tussen de Virovioslaan en de D.
Geerbodelaan, met verbod deze parallelweg in te rijden vanaf de Virovioslaan
Borden C1 en F19, met onderborden M2 en M4.
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, Wervikse Wandelsportvereniging t.a.v. Dhr. Romain Declercq, Klapperstraat 1 bus
0103 te 8940 Wervik

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

De burgemeester

Philippe Verraes

Youro Casier
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De algemeen directeur wnd,

Philippe Verraes

De burgemeester,

Youro Casier

