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4 TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING RONDE VAN VLAANDEREN 2019 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

BEVOEGDHEID 

Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

JURIDISCHE GROND 

De wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gecoördineerd 
door het KB van 16 maart 1968. 

De nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2. 

Artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen. 

De wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het 
Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de 
wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie. 

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende Koninklijke 
besluiten tot uitvoering van deze wet. 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer. 

Het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor 
Dringende Geneeskundige Hulpverlening. 

Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 

Het koninklijk besluit van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak 
van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag. 

De omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe 
gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen. 

De ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 

De ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines. 

De ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken 
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving. 

De omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving aangaande de 
gemeentelijke administratieve sancties. 



MOTIVERING 

De gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen die hij 
strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de gemeente. 

Artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties laat aan de 
gemeenteraad de keuzevrijheid politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen 
van zijn reglementen of verordeningen. 

Op zondag 7 april 2019 doorkruist de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en “Ronde 
van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente. 

De doortocht van deze wielerwedstrijd brengt traditioneel een enorme volkstoeloop met zich mee, vooral 
bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken. 

Er worden tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd georganiseerd. 

Dergelijke activiteiten worden voornamelijk georganiseerd op locaties die op zich al veel toeschouwers 
aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de reisweg 
moeten verhoogd worden. 

Een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op dezelfde locatie is 
aangewezen. 

Het is aangewezen dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de nodige afspraken 
maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz. … teneinde de overlast voor de bewoners 
langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken. 

Volgende bijkomende maatregelen dringen zich op om de veiligheid van de toeschouwers te kunnen 
waarborgen én om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen: 

 voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
 voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de

reisweg en de bestuurlijke overheid;
 voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de

dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.

STEMMING 

Eenparig. 

BESLUIT: 

Enig artikel: De tijdelijke politieverordening met betrekking tot de Ronde van Vlaanderen op 7 april 2019 
(opgenomen in bijlage) wordt goedgekeurd. 

Namens de gemeenteraad: 
i.o.
De algemeen directeur, De voorzitter, 
L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 

Voor eensluidend uittreksel, 
Maarkedal, op maandag 24 december 2018 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 




