Uittreksel uit de notulen van het
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN op 16 april 2019
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez,
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Onderwerp:

Goedkeuren politieverordening 'Grote prijs Marcel Kint 26.05.2019'.

Bevoegdheid
Nieuwe gemeentewet artikel 119, 130bis en 135 §2.
Juridische grond
- Wet betreffende de politie over het wegverkeer, art 12.
- Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende het Algemeen Reglement op de politie van het
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid titel III.
- Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Verwijzingsdocumenten
Signalisatieplannen.
Verzoek
Verzoek van de wielervereniging Boldershof Zwevegem voor het inrichten van een wielerwedstrijd voor elite
met contract/z.c/beloftes op zondag 26 mei 2019.
Motivering
Op zondag 26 mei 2019 wordt de grote prijs Marcel Kint georganiseerd. Dit betreft 1 ronde van 39 km, 1
ronde van 47,1 km, gevolgd door 5 lokale ronden van 20,3 km. Vanaf 12.00 uur is alle verkeer verboden op
het parcours tegen de rijrichting van de renners in. Parkeerverbod wordt om 10 uur opgelegd in alle straten
van het parcours op de openbare weg. De grote ronde van het parcours loopt langsheen de Kooigemstraat,
Driesstraat, Moenstraat, Verzetslaan, Bossuitstraat, Kerkstraat, Stationsstraat, Gauwelstraat, Arteveldestraat,
Pontestraat, Stampkotstraat, Truweelstraat, Heestertstraat, Zwevegemstraat, Otegemstraat, Bekaertstraat,
Harelbeekstraat en N391. De kleine ronde loopt langsheen de Evangelieboomstraat, Bellegemstraat,
Avelgemstraat, Ellestraat, Blokellestraat, Demeesterstraat, Otegemstraat, Bekaertstraat, Harelbeekstraat en
N391. De Otegemstraat wordt plaatselijk verkeer vanaf huisnummer 1, maar wordt volledig verkeersvrij
vanaf het kruispunt met de Ommegangstraat tot voorbij de Blokellestraat, van 10.30 uur tot 18.00 uur. De
Bekaertstraat (aankomstzone) is volledig afgesloten voor alle verkeer vanaf 07.30 uur tot 20.00 uur. Naar
aanleiding van de bedoelde wielerwedstrijd zijn er bijzondere verkeersmaatregelen vereist voor de veiligheid
van de weggebruikers.
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BESLUIT
Artikel 1
De politieverordening voor de wielerwedstrijd ‘Grote Prijs Marcel Kint’ geldt vanaf zaterdag 25 mei 2019 om
10.00 uur tot zondag 26 mei 2019 om 23.00 uur.
Artikel 2
Er geldt een rijverbod voor alle verkeer tegen de rijrichting van de renners in, van zondag 26 mei 2019 om
12.00 uur tot zondag 26 mei 2019 om 18.00 uur, in alle straten langs het parcours. Dit verbod wordt ter
kennis gebracht aan de weggebruikers door plaatsing van nadars en verkeersborden C3 en C31.
Artikel 3
Er geldt een verbod tot parkeren/stilstaan van zondag 26 mei 2019 om 10.30 uur tot zondag 26 mei 2019
om 18.00 uur in alle straten langs het parcours:
- Otegemstraat
- Deerlijkstraat
- Harelbeekstraat
- Avelgemstraat
- Bellegemstraat
- Vinkestraat
- Moenstraat
- Verzetslaan
- Bossuitstraat
- Kerkstraat
- Stationsstraat
- Gauwelstraat (N8)
- Arteveldestraat
- Pontstraat
- Stampkotstraat
- Truweelstraat
- Heestertstraat
- Zwevegemstraat
- Ellestraat
- Demeesterstraat
- Blokellestraat
- Evangelieboomstraat
- Stijn Streuvelsstraat (N8)
- Heestertplaats (N8)
- Kooigemstraat
- Bekaertstraat
Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door plaatsing van verkeersborden E3.
Artikel 4
Er geldt een verbod tot parkeren:
- van zaterdag 25 mei 2019 om 10.00 uur tot zondag 26 mei 2019 om 23.00 uur in de Bekaertstraat op de
parking en parkeerstrook van Speelpunt, dit voor de opbouw van het VIP-dorp;
- van zaterdag 25 mei 2019 om 16.00 uur tot zondag 26 mei 2019 om 23.00 uur in de Bekaertstraat (kant
Speelpunt) 10 meter voor en 10 meter na de aankomstlijn;
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- van zaterdag 25 mei 2019 om 16.00 uur tot zondag 26 mei 2019 om 23.00 uur in de Bekaertstraat (kant
tennisclub) de parkings tussen de ingang van de zaal tot aan het frietkot afzetten voor podium wagen en
tribune;
- van zaterdag 25 mei 2019 om 20.00 uur tot zondag 26 mei 2019 om 23.00 uur: de Sportpuntparking, zijde
atletiekpiste;
- van zondag 26 mei 2019 om 06.00 uur tot zondag 26 mei 2019 om 23.00 uur in de Bekaertstraat tussen
het kruispunt met de Harelbeekstraat en het kruispunt met de Deerlijkstraat;
- van zondag 26 mei 2019 om 06.00 uur tot zondag 26 mei 2019 om 23.00 uur in de Deerlijkstraat vanaf nr.
17 tot het kruispunt met de Bekaertstraat;
- van zondag 26 mei 2019 om 06.00 uur tot zondag 26 mei 2019 om 23.00 uur;
- op de parkings van Speel t.h.v. de Bekaertstraat;
- op de parkings van de tennis (sportpunt 2) t.h.v. de Bekaertstraat;
Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door plaatsing van verkeersborden E1.
Artikel 5
Het éénrichtingsverkeer in de Blokellestraat vanaf het kruispunt met de Otegemstraat tot het kruispunt met
de Demeesterstraat wordt van zondag 26 mei 2019 om 10.30 uur tot zondag 26 mei 2019 om 18.00 uur
omgedraaid. Er mag dus geen verkeer vanaf de Otegemstraat de Blokellestraat inrijden. Enkel verkeer vanaf
het kruispunt Demeesterstraat-Blokellestraat naar de Otegemstraat. Dit wordt ter kennis gebracht van de
weggebruikers door het afdekken van de borden F19 en C1. En het plaatsen van de borden F19 en C1 voor
het invoeren van het eenrichtingsverkeer uit de andere richting.
Artikel 6
Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd van zondag 26 mei 2019 om 10.30 uur tot zondag 26 mei 2019 om
18.00 uur in volgende straten:
- in de Blokellestraat vanaf het kruispunt met de Paul Ferrardstraat tot het kruispunt met de
Demeesterstraat;
- de Blokellestraat vanaf het kruispunt met de Demeesterstraat tot het kruispunt met de Otegemstraat.
Het eenrichtingsverkeer wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door plaatsing van de
verkeersborden C1 en F19.
Artikel 7
Er geldt een rijverbod in beide richtingen voor alle verkeer:
- van zondag 26 mei 2019 om 12.00 uur tot zondag 26 mei 2019 om 18.00 uur in Otegemstraat tussen het
kruispunt met de Blokkestraat/Blokellestraat en het kruispunt met de Bekaertstraat;
- van zondag 26 mei 2019 om 07.30 uur tot zondag 26 mei 2019 om 20.00 uur in Bekaertstraat tussen het
kruispunt met de Harelbeekstraat en het kruispunt met de Deerlijkstraat;
Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door plaatsing van nadars en verkeersborden
C3.
Artikel 8
Er geldt een rijverbod uitgezonderd voor plaatselijk verkeer van zondag 26 mei 2019 om 12.00 uur tot
zondag 26 mei 2019 om 18.00 uur in:
- de Bekaertstraat en de Sint-Niklaasstraat richting de Otegemstraat tussen het kruispunt met de
Deerlijkstraat en het kruispunt met de Otegemstraat;
- de Bekaertstraat richting de Harelbeekstraat tussen het kruispunt met de Kortrijkstraat en het kruispunt
met de Harelbeekstraat;
- de Blokkestraat richting de Otegemstraat tussen het kruispunt met de Deerlijkstraat en het kruispunt met
de Otegemstraat;
- de Otegemstraat tussen het kruispunt met de Stedestraat en het kruispunt met de Blokkestraat;
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- Deerlijkstraat tussen het kruispunt met de Blokkestraat en het kruispunt met de Bekaertstraat.
- de Albertstraat richting Otegemstraat vanaf het kruispunt met de Leopoldstraat en het kruispunt met de
Otegemstraat.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door plaatsing van nadars en verkeersborden C3
met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
Artikel 9
De afrit van de parking aan het Gemeentepunt naar de Deerlijkstraat wordt afgesloten op zondag 26 mei
2019 vanaf 10.30 uur tot 23.00 uur.
Artikel 10
Naar aanleiding van de wielerwedstrijd Marcel Kint wordt er van zondag 26 mei 2019 om 11.30 uur tot
zondag 26 mei 2019 om 18.00 uur een specifieke wegomlegging voorzien voor het doorgaand verkeer
komende van:
- de Keiberg (N8) richting Kortrijk via de N391 (Kanaalweg);
- de Stedestraat en de Otegemstraat richting Kortrijk via de Kanaalweg;
- de Blokellestraat richting de Otegemstraat wordt op het kruispunt met de Demeesterstraat afgeleid via de
Blokellestraat; de Avelgemstraat is vrij voor alle verkeer.
- de Blokkestraat richting de Otegemstraat wordt op het kruispunt met de Deerlijkstraat afgeleid via de
Deerlijkstraat richting Deerlijk;
- de rode lichten op de brug Otegemstraat worden tijdens de wedstrijd uitgezet, een trechter wordt gemaakt
met nadars en aan begin en einde van de versmalling voorziet de organisatie een seingever, richting
Otegem rijden over de brug niet toegelaten.
De wegomlegging en het eenrichtingsverkeer wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door
plaatsing van nadars en verkeersborden C3 en F41.
Artikel 11
Bij beperkte zichtbaarheid moet de verkeerssignalisatie uitgerust worden met oranje knipperlichten.
Artikel 12
Voor de hulpdiensten moet er binnen de afgesloten straat steeds een vrije doorgang van 4 meter zijn.
Artikel 13
De voorziene verkeerssignalisatie moet onmiddellijk verwijderd worden van zodra de activiteiten die daartoe
aanleiding hebben gegeven dit niet meer vereisen.
Artikel 14
De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren en plaatsen van de nodige signalisatie.
Artikel 15
De gemeente is verantwoordelijk voor het tijdig plaatsen van de parkeerverbodsborden.
Artikel 16
De organisatie is verantwoordelijk voor het tijdig plaatsen en verwijderen van de signalisatie. Het omdraaien
van het eenrichtingsverkeer in de Blokellestraat (afplakken van de borden en plaatsen van de borden) zal
gebeuren door de gemeente Zwevegem.
Artikel 17
Het signalisatieplan wordt in bijlage van dit besluit gevoegd.
Artikel 18
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen.
Artikel 19
De organisatie moet maatregelen nemen teneinde bij dringende hulpverlening de opgeroepen hulpdiensten
doorgang te verschaffen. Op het ogenblik van de dringende hulpverlening moet de organisatie bepalen
waar de hulpdiensten best het parcours kunnen oprijden (way in).
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Artikel 20
Een afschrift van dit besluit wordt per mail verstuurd naar:
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk;
- de griffie van de politierechtbank te Kortrijk;
- de Lijn/TEC;
- de hulpdiensten;
- de gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen.
Artikel 21
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de website Zwevegem.
Namens het College,
(get.) Jan Vanlangenhove

(get.) Marc Doutreluingne

algemeen directeur

burgemeester
Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 3 mei 2019

Jan Vanlangenhove

Marc Doutreluingne

algemeen directeur

burgemeester
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