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Tine Vandenbroucke, secretaris wn.
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VASTSTELLEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT TER GELEGENHEID VAN EEN
WIELERWEDSTRIJD OP 16 SEPTEMBER 2017 TE ALVERINGEM - WIJZIGING
PARCOURS
Voorwerp en motivering
Aanvraag op 19 april 2017 door Urbain Regheere, Putstraat 44 te 8690 Alveringem,
vertegenwoordiger van Veloclub Alveringem 2000 ter gelegenheid van een wielerwedstrijd
op 16 september 2017.
Het feit dat de wegenwerken in de Hoogstraat niet zullen beëindigd zijn en daardoor het
oorspronkelijke parcours, zoals goedgekeurd in CBS van 12 juli 2017, dienen te veranderen
in hoogdringendheid.
Naar aanleiding van het evenement zijn verkeersmaatregelen noodzakelijk om de veiligheid
van de weggebruikers en het vlot verloop van het normale verkeer te garanderen.
Regelgeving
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikels 135
§2 en 119.
Wet van 16 maart 1968 over de politie over het wegverkeer, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en latere wijzigingen, in het bijzonder
titel III over de verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 over de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, en latere wijzigingen.
Besluit
Het oorspronkelijke politiereglement, zoals goedgekeurd in CBS op 12 juli 2017, voor de
wielerwedstrijd wordt geschrapt.
Op zaterdag 16 september 2017 vanaf 15.30 u. tot 17.30 u. is het verboden voor iedere
bestuurder, in de daarbij aangeduide richting, in de volgende straten:
- Dorp: vanaf Nieuwstraat naar de Sint-Rijkersstraat
vanaf Sint-Rijkersstraat naar de Putstraat
- Putstraat: vanaf Dorp naar de Lindemolen
- Lindemolen: vanaf Putstraat naar de Burgmolenstraat
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- Burgmolenstraat: vanaf de Lindemolen naar het kapelletje en dan verder naar de
Dolfijnstraat
- Dolfijnstraat: vanaf de Burgmolenstraat naar de Sint-Rijkersstraat
- Kwellemolenstraat: vanaf de Sint-Rijkersstraat naar de Oerenstraat
- Oerenstraat: vanaf de Kwellemolenstraat naar de Nieuwstraat
- Nieuwstraat: vanaf de Oerenstraat naar het Dorp
Dit verbod wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C1-C31-F19
Uitzondering: in de Sint-Rijkersstraat wordt het verkeer toegelaten in beide richtingen. Er
worden nadars voorzien in het midden van de weg voor de veiligheid van de renners.
Op zaterdag 16 september van 13.30 u. tot 17.30 u. is het verboden te parkeren, aan
weerszijden van de weg, in de volgende straten:
- Dorp: vanaf Nieuwstraat naar de Sint-Rijkersstraat
vanaf Sint-Rijkersstraat naar de Putstraat
- Putstraat: vanaf Dorp naar de Lindemolen
- Lindemolen: vanaf Putstraat naar de Burgmolenstraat
- Burgmolenstraat: vanaf de Lindemolen naar het kapelletje en dan verder naar de
Dolfijnstraat
- Dolfijnstraat: vanaf de Burgmolenstraat naar de Sint-Rijkersstraat
- Sint-Rijkersstraat: vanaf de inrit naar het gemeentehuis tot aan de Kwellemolenstraat
- Oerenstraat: vanaf de Kwellemolenstraat naar de Nieuwstraat
- Nieuwstraat: vanaf de Oerenstraat naar het Dorp
Uitzondering: Sint-Rijkersstraat tussen de inrit van het gemeentehuis en het huisnummer 45
is er parkeerverbod voorzien aan één zijde van de weg (kant van de renners). Aan de zijde
van het gemeentehuis mag er wel geparkeerd worden.
Gedurende de duur van de wielerwedstrijd zal de omleiding voor het doorgaand verkeer
worden als volgt:
- elk voertuig dient te rijden in de gevolgde richting van de renners
Dit besluit wordt bekend gemaakt bij aanplakking.
Een uittreksel te bezorgen aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg en aan de
griffie van de Politierechtbank in Veurne.

het college van burgemeester en schepenen
get. Tine Vandenbroucke
secretaris wn.

get. Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter
eensluidend afschrift
Alveringem, 12 september 2017

Wouter Accou
secretaris

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 5904-7535-4063-9984 op www.verifieer.be.

Handtekening(en)

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 5904-7535-4063-9984 op www.verifieer.be.

