Provincie Oost‐Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van maandag 08 april 2019 om 00.00 uur

BESLOTEN ZITTING

1.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN 2 WANDELTOCHTEN.
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van 2 wandeltochten om een aantal
politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van 2 wandeltochten, georganiseerd door de Chatons zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op maandag 22 april 2019 en zondag 23 juni 2019
 wordt de La Salettestraat volledig verkeersvrij gemaakt. Deze maatregel wordt aangeduid met
de verkeersborden C3.
De signalisatie wordt geleverd door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te draaien voor
aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
‐
‐
‐
‐
‐

2.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN EEN
WIELERDOORTOCHT.
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van een wielerdoortocht om een aantal
politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van een wielerdoortocht, georganiseerd door de Desselgemse Wielervrienden zijn de
volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:

Op zaterdag 20, zondag 21 en maandag 22 april 2019
 wordt het kleine ovalen pleintje voor de kerk van Louise‐Marie verkeersvrij gemaakt. Deze
maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden E3.
De signalisatie wordt geleverd door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te draaien voor
aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
‐
‐
‐
‐
‐

JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)
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burgemeester

