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Politieverordening - Tessescorrida - zaterdag 29
december 2018 - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Albert Beerens, Burgemeester; de heer Pierre Van de Van de Velde, Schepen; de heer Johan
Deleu, Schepen; mevrouw Joske Vermeir, Schepen; mevrouw Inez De De Coninck, Schepen; mevrouw
Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Afwezig:
de heer Jan Couck, Schepen; de heer Patrick De De Smedt, Voorzitter OCMW-Schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de politieverordening voor de
veldwegen- en stratenloop Tessescorrida, georganiseerd door Eendracht Mazenzele-Opwijk en AC
Opwijk, op zaterdag 29 december 2018 goed te keuren.
Argumentatie
Op zaterdag 29 december 2018 organiseert Eendracht Mazenzele-Opwijk in samenwerking met AC
Opwijk de Tessescorrida.
Het is de tweede editie van de veldwegen- en stratenloop bestemd voor recreatieve sporters, zowel
jong als oud.
Verantwoordelijke voor EMO is Marc Van Mol, wonende te Opwijk, 't Kintstraat 54A.
Er wordt gelopen vanaf 15.30 u en het einde is voorzien omstreeks 19.00 u.
Het parcours omvat volgende straten: Klaarstraat – Rubensveld – Bunderstraat – Heirbaan – Bolstraat
– Leirekensroute – Wijngaardstraat – Coenstraat – Nijverseelstraat – Dageraadweg – Wijngaardstraat
– Klaarstraat.
Voor de veiligheid van de weggebruikers dienen er verkeersmaatregelen te worden genomen.
De dienst Verkeershandhaving van de politie AMOW geeft advies.
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 64, §1 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Behoudens zijn bevoegdheden inzake de
uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en
politiebesluiten, inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en inzake
dringende politieverordeningen, is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de
decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij
die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 130bis van de nieuwe Gemeentewet
Art. 133, 134 §1 en 135 §2 1° en 7° van de nieuwe Gemeentewet
Afschrift te bezorgen aan
Marc Van Mol - Eendracht Mazenzele-Opwijk - 't Kintstraat 54 A - 1745 Opwijk

Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de politieverordening voor de Tessescorrida,
georganiseerd door Eendracht Mazenzele-Opwijk en AC Opwijk, op 29 december 2018 goed.
Artikel 2
Op zaterdag 29 december 2018 tussen 15.00 uur en 17.30 uur wordt een loopwedstrijd op de
openbare weg ingericht in de volgende straten: Klaarstraat – Rubensveld – Bunderstraat – Heirbaan –
Bolstraat – Leirekensroute – Wijngaardstraat – Coenstraat – Nijverseelstraat – Dageraadweg –
Wijngaardstraat – Klaarstraat.
Artikel 3
Op zaterdag 29 december 2018 vanaf 13.00 u wordt volledig of gedeeltelijk parkeerverbod ingesteld
in hogervermelde straten van het parcours.
Vanaf 13.00 u wordt parkeerverbod ingesteld in de Kalkestraat (pare zijde) om de deelnemers aan de
onpare zijde van de rijbaan te laten parkeren.
Vanaf 14.00 u wordt doorgaand verkeer geweerd in Wijngaardstraat, Klaarstraat, Heirbaan, Bolstraat,
Hoeksken, Coenstraat, Rodeveld, Luikerweg en Nijverseelstraat.
Vanaf 14.30 u tot einde van de loopwedstrijd worden de straten van het parcours volledig verkeersvrij
gemaakt. Een uitzondering wordt gemaakt voor dringende opdrachten van hulpdiensten.
Bewoners van Rubensveld, Bunderstraat en Kluisbeekstraat kunnen ontsluiten via Bunderstraat en
Heirbaan. De rijbaan wordt hiertoe deels afgezet met nadars voor de veiligheid van de deelnemers
aan de loopwedstrijd:
 vanaf Rubensveld tot Bunderstraat
 vanaf Bunderstraat hoek nr 24 tot Heirbaan
Artikel 4
De maatregelen voorzien in artikel 3 zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door
aangepaste verkeerssignalisatie te voorzien, bijlage II van het verkeersreglement (KB. 1/12/75).
Artikel 5
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De organisator brengt de bewoners op het parcours en in de aanpalende straten tijdig schriftelijk in
kennis van het evenement en de verkeersmaatregelen die hiermee gepaard gaan. De betrokken
straten betreffen:
















Klaarstraat (volledig)
Leen Ten Eeken
Rubensveld (volledig)
Kluisbeekstraat
Pachthofweg
Bunderstraat (volledig)
Heirbaan van Eeksken tot Leireken
Bolstraat (volledig)
Hoeksken (volledig)
Coenstraat (volledig)
Rodeveld (volledig)
Nijverseelstraat (van Dageraadweg tot Rodeveld)
Dageraadweg
Veldmeer
Wijngaardstraat (volledig)

Artikel 6
De overtredingen zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet, een algemene of
provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt.

Bijlagen
1. fiche 1 Aanvraagformulier.pdf
2. Fiche 2. Risico-analyse.pdf
3. plan inzet en parking.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Burgemeester
Albert Beerens
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