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Vrije tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en het gebruik
van de openbare weg naar aanleiding van AVS stories TV Tour - Ronde van OostVlaanderen die doorgaat op zondag 19 augustus 2018.
Aanwezig Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob
D'HAESELEER, Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, Algemeen directeur

Bevoegdheid
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 57 van het
gemeentedecreet en op grond van artikel 130bis van de gemeentewet;

Juridisch kader
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van
16 maart 1968;

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
De rhinisteriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Motivering
Op zondag 19 augustus 2018 gaat de Ronde van Oost-Vlaanderen door.
Er dienen hiervoor maatregelen genomen om het parkeren in en de toegang tot de betrokken
straten in goede banen te leiden.

Advies
Advies van de politie van 2710612018. Gunstig advies AWV van 2210512018
Fi

nanciële verantwoordi ng

I

Beslissing
Er wordt gereden op een OPEN omloop.

De voorgestelde omloop is:
N9/Markt (E) - N434/Boelare (E) - N434/Blommekens (E) - N434/Peperstraat (E) - Bus (E) Ketsebroeken (E) Koeistraat (K) - N456/Vaartstraat (K) - Vrombautstraat (K) - Vrombautstraat (E) - Kriekmoerstraat
(E) - Oostveldstraat
(E) - N9/Stationsstraat (E) - N9/Markt (E)
Start om 13.30 uur
Aankomst rond 16.45 uur

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

zijn er geen problemen tot het organiseren van een wedstrijd op deze omloop
mits uw toestemming en een gunstig advies van de wegbeheerder voor wat betreft het gebruik van

de N9, N434 en
N456.

Artikel 1. Parkeerverbod

1.1.

Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes
ervan:
L-LL,Stationsstraat, vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 105
f f LOostveldstraat, vanaf huisnummer 1 tot aan de Kottemstraat

1.2.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van
het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de
reglementaire onderborden waarop de tijdsvork is aangebracht.

1

.3.

Deze maatregel is van toepassing op zondag 19 augustus 2018 vanaf 12.00 uur tot 17.00
uur.

Artikel2. Omleidino

2.1.

De aankomstzone dient afgesloten te worden met een afsluiting van 200m (150m voor de
eindstreep en 50m na de eindstreep).

2.2.

De toegang richting Kerkstraat zal niet mogelijk zijn komende vanaf de N9. De omleiding
zoals voorzien in het advies BU 001216/2018 van 2018-06-14 (parkeervrije markt) is op
dat moment van toepassing.

Artikel 3. Openbare Orde

3.1.
3.2.

De stad Eeklo staat in voor de beveiliging van de kruispunten langs de omloop.
Hierbij de lijst met de te beveiligen kruispunten en het aantal in te zetten personeel op uw
grondgebied:

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt
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30 minuten voor de aanvang van de doortocht dienen de signaalgevers ter plaatse te zijn
en hun briefing ontvangen te hebben. Tot zolang de veiligheid van de deelnemers niet kan
gegarandeerd worden zal er niet gestart worden.
ÓJidentiteit en de opstellingsplaats van de wedstr¡jdverantwoordelijke en van de
signaalgevers wordt ten minste EEN week voor de wedstrijd overgemaakt aan de lokale
politie.
3.3.

De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door
de organisatie voor de aanvang van de wedstr¡jd.

3.4.

Tijdens de wedstrijd is alle verkeer verboden tussen het voertuig uitgerust met het
gevaarsbord A51 en onderbord 'wedstrijd'aan de kop van de wedstrijd en de volgwagen
uitgerust met het gevaarsbord A5l, onderbord 'wedstrijd' en de groene vlag aan de staart
van de wedstrijd.

3.5.

De wedstrijdverantwoordelijke en alle signaalgevers zijn bereikbaar via gsm. Deze lijst is
ter beschikking van de hulpdiensten.

3.6.

Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de plaatselijke
bevolking binnen de site en in de onmiddell¡jke omgeving van de site.

3.7

Richtlijnen voor de signaalgevers zijn terug te vinden op de website van de Lokale Politie
Meetjesland Centrum onder de rubriek VragenA/erkeer: info en wetgev¡ng/Signaalgever bij
een wielerwedstrijd.
Namens het college,
Freddy Depuydt
Eerste schepen-voorzitter

Meike Van Grembergen
Algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(arl. 126 nieuwe gemeentewet)
(-
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