Provincie Oost‐Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van maandag 18 maart 2019 om 00.00 uur

BESLOTEN ZITTING

1.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET UITVOEREN VAN NUTSWERKEN TER
HOOGTE VAN DE RONSESTRAAT TER HOOGTE VAN KMPT. 5.70.
Een aannemer vraagt om een signalisatievergunning af te leveren om nutswerken uit te voeren ter
hoogte van Ronsestraat ter hoogte van kmpt.5.70.
Feiten en context
Volgend verzoek werd ontvangen:
Naam: Stadsbader NV
Adres: Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke
Contactgegevens
(e‐mail)de dato : 13/03/2019
voor toelating tot aanbrengen van signalisatie naar aanleiding van werken in opdracht van de overheid,
aanleg nutsvoorzieningen of gelijkgestelden te
Gemeente : Maarkedal
Straat : Ronsestraat ter hoogte van kmpt. 5.70
Reden inname : grachtoverwelvingen en 4 kopmuren plaatsen
Deze werken zullen uitgevoerd worden vanaf: maandag 18 maart tot en met vrijdag 12 april 2019, in
opdracht van Agentschap Wegen & Verkeer.
De werken worden ingedeeld bij de 2° categorie en ze het verkeer sterk zullen hinderen.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56 §3, 1°.
Juridische grond
De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij het K.B. van 16 maart 1968,
inzonderheid op het artikel 14.
De bepalingen van het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, inzonderheid op de artikelen 60.2, 73 en 78.
De algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie ‐ Deel V ‘Signalisatie van werken’.
Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw in Vlaanderen ‐ Hoofdstuk X ‐ 3. Signalisatie van werken.

BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam: Stadsbader NV
Adres: Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke
Telefoon / GSM:
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Bijgaand goedgekeurd signalisatieplan maakt integraal deel uit van deze toelating
Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;
Al de verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting
zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de Burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.
2.

AANVRAAG VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN ÉÉNMALIGE OF BIJKOMENDE COMMERCIËLE OF
PUBLICITAIRE ACTIVITEIT TIJDENS DE DOORTOCHT VAN DE RONDE VAN VLAANDEREN VOOR
VROUWEN EN ELITE
Aanvraag voor de organisatie van een éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit
tijdens de doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen en elite
Feiten en context
diende op 15 maart 2019 een aanvraag in voor het bekomen
van een vergunning voor het uitbaten van Eet‐ en Drankstand in de loods gelegen De Spijker 6A tijdens
de doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen en elite op zondag
7 april 2019.
De aanvraag werd laattijdig ingediend, doch opgesteld overeenkomstig artikel 4 van de politieverordening
die door de gemeenteraad op 18 december 2019 werd goedgekeurd.
Normaal gaat dit event jaarlijks door in een tent op de Ellestraat, doch deze editie zouden dezelfde
organisatoren dit in de loods willen doen. De formule blijft dezelfde: ligging is niet op het parcours zelf,
enkel op uitnodiging, een 180 man en deze worden met bussen afgezet en opgehaald ( dus geen
parkeerprobleem).
Gezien de opmerkingen van voorgaande jaren, aangaande het veilig houden en correct afsluiten van het
event, het gedrag van sommige genodigden tijdens de Ronde, willen wij nogmaals verwijzen naar het
correct naleven van het politiereglement en vragen rekening te houden met de instructies van de politie

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2018 houdende het treffen van een politieverordening
m.b.t. de Ronde van Vlaanderen.
BESLUIT
Artikel 1
Een vergunning af te geven aan
voor de organisatie van een
evenement in de loods De Spijker 6a, tijdens de doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen
en elite op zondag 7 april 2019.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de organisator, de technische dienst en de politie.
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