Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van donderdag 25 april 2019 om 00.00 uur

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN EEN LOOPWEDSTRIJD
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van een loopwedstrijd om een aantal
politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de loopwedstrijd “Flandrien Run” op 5 mei 2019, georganiseerd door Marnixkring
Oudenaarde in samenwerking met Sport-Idee VZW, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op zondag 5 mei 2019 van 7 tot 10.30 uur
• wordt de Kortekeer 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
Dit besluit wordt ter kennis gebracht van
-

2.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie

PZ BRAKEL - VERGUNNING TOT DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD HALLE - INGOOIGEM
PZ Brakel - Vergunning tot doortocht wielerwedstrijd Halle - Ingooigem
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
, toelating van doortocht verleend op het grondgebied van de gemeente Maarkedal,

voor de wielerwedstrijd Halle - Ingooigem, op woensdag 26 juni 2019 volgens de aanduidingen
verstrekt in de vergunningsaanvraag.
Artikel 2
De toestemming wordt verleend voor 2 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 artikel 3 van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967, zoals gewijzigd tot op heden,
teneinde deze te laten machtigen door de burgemeester.
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.
3.

PZ BRAKEL - AANDUIDEN PLAATSEN SEINGEVERS, HALLE-INGOOIGEM
PZ Brakel - aanduiden plaatsen seingevers, Halle-Ingooigem
Feiten en context
Referte: 11.NB.2019/M
De inrichters van de wielerwedstrijd Halle-Ingooigem, doorgaand op woensdag 26 juni 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 2 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.

4.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN SIGNALISATIE VOOR EEN
KRAAN
Een particulier vraagt om een signalisatievergunning af te leveren voor inname openbaar domein ter
hoogte van de aardeweg tussen Kleistraat en Poesthem
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam:
Adres:
Telefoon /
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.

Wegens de geringe impact van de inname is een signalisatieplan niet nodig, er worden enkel borden
betreffende het stilstaan en parkeren gebruikt
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.
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