PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 21 oktober 2019
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd :

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

_________________________________________________________________________________
Agendapunt: Tijdelijke politieverordening op het verkeer voor de verkeersregeling aan de
kerkhoven naar aanleiding van 1 november 2019 - 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:
verkeersregeling aan de kerkhoven n.a.v. 1 november.
van woensdag 30 oktober 2019 tot en met zondag 03 november 2019
Ze worden ter kennis gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:
*Parkeerverbod
van woensdag 30/10/2019 om 08.00 uur tot en met zondag 03/11/19 om 18.00 uur
 KOMENSTRAAT: tussen Elf Juliplein en Barrierestraat
 KERKHOFSTRAAT: een viertal van de aangelegde parkeervakken t.h.v. de ingang
Borden E1 met de vermelding van de geldingsperiode.
*Verboden richting voor ieder bestuurder
van woensdag 30/10/2019 om 13.00 uur tot en met zondag 03/11/19 om 18.00 uur
 KERKHOFSTRAAT: richting Menenstraat/Vrouwstraat
Borden C1 en F19.
*Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder, in een strook van de rijbaan
welke voorbehouden wordt als standplaats voor de bloemenverkopers en de voetgangers
van woensdag 30/10/19 om 08.00 uur tot en met zondag 03/11/19 om 18.00 uur

 KOMENSTRAAT: gedeelte tussen Elf Juliplein en Barrierestraat, langs de kant van het
kerkhof en over een breedte van 1,5 meter
Borden C3.
 Deze strook wordt pas ingesteld gedurende de openingsuren van het kerkhof (08.00u tot 17.30u)
en voor zover deze noodzakelijk is wegens de aanwezigheid van bloemenverkopers.
 Deze bepaling geldt niet voor de bloemenverkopers die ter plaatse komen voor het laden en lossen
van bloemen.
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
- De Inrichter
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN :
De algemeen directeur

De burgemeester wnd.

Philippe Verraes

Bert Verhaeghe
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De algemeen directeur

Philippe Verraes

De burgemeester wnd,

Bert Verhaeghe

