Provincie Oost‐Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van maandag 11 maart 2019 om 00.00 uur

BESLOTEN ZITTING

1.

PZ BRAKEL ‐ VERGUNNING TOT DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD E3 BINCKBANK CLASSIC VOOR
JUNIOREN.
PZ Brakel ‐ Vergunning tot doortocht wielerwedstrijd E3 Binckbank Classic junioren.
Feiten en Context
Aanvraag vergunning tot doortocht wielerwedstrijd E3 Binckbank Classic voor junioren, georganiseerd
op zaterdag 27 april 2019. Referte: 18.NB.2019/M
Juridische grond
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij KB. 16.3.1968;
Gelet op art. 50 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, vastgesteld bij koninklijk
besluit van l december 1975;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van
de veldritten, zoals gewijzigd bij koninklijk besluiten d.d. 6.2.1970, 14.2.1974, 17.6.1981, 12.12.1981 en
bij besluit van de Vlaamse Executieve dd. 15.2.1984;
Gelet op het hem toegezonden verzoek;
Gelet op het gunstig advies van de Administratie Wegen en Verkeer Oost‐Vlaanderen;
BESLUIT
Artikel 1
Onder voorbehoud van strikte naleving van de voorschriften opgegeven door de overheid die de
vergunning tot inrichting verleende, en het, binnen de gestelde termijn, ter beschikking stellen van de
lijst met de namen van de in te zetten seingevers, wordt aan de Heer Seppe Seynhaeve,
Koersdirecteur, KWC Hand in Hand vzw, Generaal Deprezstraat 2/050, 8530 Harelbeke, toelating van
doortocht verleend op het grondgebied van de gemeente Maarkedal, voor de wielerwedstrijd E3
Binckbank Classic voor Junioren op zaterdag 27 april 2019 volgens de aanduidingen verstrekt in de
vergunningsaanvraag.
Artikel 2
De toestemming wordt verleend voor 01 doortochten over en in de volgorde van de hierna vermelde
wegen zoals deze door hem werden aangevraagd.
Artikel 3
Voor het verzekeren van de veiligheid op de hierna vermelde kruispunten of andere belangrijke of
gevaarlijke punten op de doortocht in deze gemeente, moeten de inrichters zich laten bijstaan door 22
signaalgevers, wier namen kenbaar zullen gemaakt worden en die voldoen aan de voorwaarden bepaald
in art. 3 van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967, zoals gewijzigd tot op heden.
Artikel 4
Eventuele richtlijnen van de plaatselijke politie dienen stipt nageleefd te worden.

Artikel 5
Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar
aanleiding van ongevallen die door de wedstrijd zouden worden veroorzaakt.
2.

PZ BRAKEL ‐ AANDUIDEN PLAATSEN SEINGEVERS, E3 BINCKBANK CLASSIC VOOR JUNIOREN.
PZ Brakel ‐ aanduiden plaatsen seingevers, E3 Binckbank Classic voor junioren.
Feiten en context
Referte: 18.NB.2019/M
De inrichters van de wielerwedstrijd E3 Binckbank Classic voor junioren, doorgaand op zaterdag 27
april 2019, dienen op de hieronder vermelde plaatsen een seingever (ten minste 18 jaar oud) te
voorzien die, eventueel in samenwerking met de beschikbare leden van de politie, daar de veiligheid
zullen verzekeren door het verkeer stil te leggen tijdens de doortocht van de wielrenners.
Een lijst met naam, adres, geboortedata en opstelplaats van de seingevers zal ten laatste 3 weken voor
de aanvangsdatum van de wedstrijd aan de politie worden overhandigd met het oog op machtiging door
de burgemeester.
Gelieve ook te voorzien in een aantal reservepersonen.
Bij niet ontvangst van de lijst met de te machtigen signaalgevers kan de burgemeester de vergunning tot
doortocht intrekken.
NAAM, VOORNAAM, ADRES

GEBOORTE‐
DATUM

TOEGEWEZEN PLAATS

1

Kortekeer – Heidje

2

N60 – Heidje

3

N60 – Heidje

4

Nukerkestraat – Oude Heerweg

5

Nukerkestraat – Eglantierstraat

6

Nukerkeplein ‐ Boelaardstraat

7

Pontstraat – Boelaardstraat

8

Pontstraat – Ruitegem

9

Ruitegem – Boelaardstraat

10

Ruitegem – Mellinkstraat

11

Mellinkstraat – Terpoort

12

Terpoort – Donderij

13

Donderij – Nederholbeekstraat

14

Nederholbeekstraat ‐ Mussestraat

15

Nederholbeekstraat ‐ Stationsberg

16

Stationsberg ‐ Steenbeekdries

17

Steenbeekdries ‐ Mariaborrestraat

18

Mariaborrestraat ‐ Zakstraat

19

Mariaborrestraat ‐ RVK

20

Rijksweg – Oude Steenweg

21

Rijksweg ‐ Hartenbos

22

Rijksweg ‐ Elsstraat
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