UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE BURGEMEESTER
VAN 5 APRIL 2022

Intrekken en hernemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
van 21 maart 2022 betreffende vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer op 9 april 2022 naar aanleiding van PK Moorsele Koerse
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Decreet Lokaal Bestuur.
Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 130 bis en artikel 135, § 2.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, en latere
wijzigingen, in het bijzonder artikel 12.
» Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en
latere wijzigingen, in het bijzonder op titel III.
» Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
en latere wijzigingen.
» Evenementenformulier van 16 februari 2022 van Björn Moerkerke namens
Moorsele Koerse voor het organiseren van wielerwedstrijd PK Moorsele
Koerse op zaterdag 9 april 2022.
» Beslissing van de burgemeester van 21 maart 2022 over goedkeuren van de
organisatie van de wielerwedstrijd PK Moorsele koerse op 9 april 2022.
» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2022
betreffende vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer op 9 april 2022 naar aanleiding van PK Moorsele Koerse.
» Door een misverstand in de aanvraag moet de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen van 21 maart 2022 ingetrokken worden.
» Wegens de hoogdringendheid van dit punt kan een zitting van het college van
burgemeester en schepenen niet afgewacht worden.
» Gunstig advies van de politie van 23 februari 2022, rekening
houdende met de op dat moment geldende maatregelen en het Koninklijk
besluit van 28 juni 2019 inzake wielrennen.
De burgemeester beslist:
Artikel 1
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2022
over vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer op 9 april
2022 naar aanleiding van PK Moorsele Koerse wordt ingetrokken.
Artikel 2
Op zaterdag 9 april 2022 van 12 uur tot 18 uur is het parkeren verboden:
 Op het Sint-Jansplein aan beide zijden;
 In de Molenstraat, aan beide zijden;
 In de Roeselarestraat tussen het kruispunt met de Molenstraat en Sint-ElooisWinkelstraat, aan beide zijden;
 In de Sint-Eloois-Winkelstraat tussen het kruispunt met de Roeselarestraat en
Rollegemstraat aan beide zijden;
 In de Rollegemstraat tussen het kruispunt met de Sint-Eloois-Winkelstraat en
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de Menenstraat, aan beide zijden;
 Menenstraat, aan beide zijden;
 Moorseelsestraat, aan beide zijden;
 In de Rollegem-Kapelsestraat op het parkeervak thv de brug;
 In de Sint-Jansstraat.
Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.
Artikel 3
Op zaterdag 9 april 2022 van 13.30 uur tot 17.45 uur zal alle verkeer verboden zijn
tegen de rijrichting van de wedstrijd:
 In de Molenstraat, in de richting van het Sint-Jansplein;
 In de Roeselarestraat, vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het
kruispunt met de Sint-Eloois-Winkelstraat, in de richting van de RollegemKapelsestraat;
 In de Sint-Eloois-Winkelstraat, vanaf het kruispunt met de Roeselarestraat tot
aan het kruispunt met de Rollegemstraat, in de richting van de
Roeselarestraat;
 In de Rollegemstraat, vanaf het kruispunt met de Sint-Eloois-Winkelstraat tot
aan het kruispunt met de Menenstraat, in de richting van de Sint-ElooisWinkelstraat;
 In de Menenstraat, vanaf het kruispunt met de Rollegemstraat tot aan het
kruispunt met de Wevelgemstraat;
 In de Wevelgemstraat, vanaf kruispunt Menenstraat tot de grens van
Moorsele, in de richting van de Menenstraat;
 In de Moorseelsestraat vanaf de grens met Wevelgem tot aan het kruispunt
met de Rollegem-Kapelsestraat, richting van de grens met Moorsele;
 In de Rollegem-Kapelsestraat vanaf kruispunt met de Moorseelsestraat tot
aan de Sint-Jansstraat, richting van de E403;
 In de Sint-Jansstraat, vanaf kruispunt met de Roeselarestraat tot aan het SintJansplein in de richting van de Roeselarestraat.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden C1 en F19
op de hoger vermelde kruispunten. Tevens zullen borden C31 de weggebruikers
kennis geven van het verbod links of rechts af te slaan op de kruispunten in
voornoemde straten. De te volgen richting wordt ter kennis gebracht door middel
van verkeersborden D1. Het eenrichtingsverkeer wordt opgeheven waar nodig.
Artikel 4
Op zaterdag 9 april 2022 van 12 uur tot 17.45 uur
in de Wevelgemstraat.
Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F41 op de betrokken kruispunten.
Artikel 5
Volgende werkopdracht wordt goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website.
» dienst secretariaat: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst secretariaat: het bekendmakingsregister invullen.
» technische dienst: de verkeerssignalisatie plaatsen.
» dienst vrije tijd: deze beslissing van de burgemeester bekrachtigen in het
eerst volgende college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022.
Artikel 6
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst vrije tijd: 1;
» organisatie: 1;
» politiezone Grensleie: 1.
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get. Henny Vandenweghe
Algemeen directeur wnd.

Henny Vandenweghe
Algemeen directeur wnd.

Voor eensluidend uittreksel

get. Bart Dochy
Burgemeester

Bart Dochy
Burgemeester
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