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Vaststellen van de tijdelijke politieverordening over beperkingen op de ambulante
activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg naar
aanleiding van de Short Rally Moorslede op 20 maart 2022
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Besluit

»

Decreet Lokaal Bestuur.
Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder op artikel 119 en 135, § 2.
Wet van 25 juni 1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten, en latere wijzigingen.
» Koninklijk Besluit van 28 november 1997 over de reglementering van de
organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel
of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben, en latere wijzigingen.
» Beslissing van de gemeenteraad van 8 april 2021 over vaststellen van de
algemene politieverordening.
» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari
2022 over verlenen van een definitieve toelating voor de doortocht van Short
Rally Moorslede door Autoclub Dadizele en vaststellen van een tijdelijke
politieverordening op het wegverkeer.
» Plannen.
» Door de te talrijke aanwezigheid van ambulante handelaars bij een rally kan
de veiligheid van de voetgangers in het gedrang komen. Daarom dient het
aantal verkooppunten van eetwaren en dranken op het traject van de rally
beperkt te worden.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Op 20 maart 2022 is van 6 uur tot 20 uur of tot na de doortocht van de laatste
deelnemer het uitoefenen van ambulante activiteiten verboden op het parcours
van de rally en eventuele verbindingswegen, zoals aangeduid op het plan dat
integraal deel uitmaakt van deze beslissing, tenzij men in het bezit is van een
vergunning van de burgemeester of van de organisatie van de rally.
Artikel 2
Het blijft verboden om op de openbare weg voertuigen te smeren en er behoudens overmacht - werken aan uit te voeren.
Artikel 3
»
»
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Het is verboden om de rally te hinderen.
Artikel 4
Eventuele schade aan het openbaar domein moet korte tijd na de rally
hersteld worden.
Artikel 5
Overtredingen van dit reglement worden bestraft met politiestraffen tenzij
zwaardere straffen door andere wetten voorzien.
Artikel 6
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» team personeel en organisatie: de beslissing, inclusief plan, publiceren op de
gemeentelijke website.
» team personeel en organisatie: de beslissing, inclusief plan, melden aan de
toezichthoudende overheid.
» team personeel en organisatie: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 7
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» gouverneur: 1.
» rechtbank van eerste aanleg: 1.
» politierechtbank: 1.
» hulpverleningszone: 1.
» politiezone: 1.
» organisatie: 1.
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