
 

Uittreksel uit de notulen van het 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN op 13 november 2017 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, 

schepenen; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Katrien Defoirdt, schepen 

Afwezig: Luc Vanassche, schepen 

  

Onderwerp: Politieverordening n.a.v. de  rally " 6 uren van Kortrijk" op zondag 26 

november 2017. 

Bevoegdheid 

Nieuwe gemeentewet, artikel 119. 

Juridische grond 

-  Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130bis en artikel 135§2. 

-  Wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk besluit van 16 maart 1968, 

met latere wijzigingen en aanvullingen, inzonderheid artikel 12. 

-  Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer, inzonderheid titel III. 

-  Koninklijk Besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van 

sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg 

plaatshebben en latere wijzigingen. 

-  Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

-  Omzendbrief OOP 25ter dd. 01 april 2006 betreffende de begeleiding van de Koninklijke Besluiten van 28 

november 1997 ( Belgisch Staatsblad van 5 december 1997 ) en van 28 maart 2003 ( Belgisch Staatsblad 

van 15 mei 2003 ) houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of 

sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben, inzonderheid 

artikel 9. 

-  Principiële toestemming voor de organisatie van de rally ‘6 uren van Kortrijk’ door het college van 

burgemeester en schepenen op 23 oktober 2017 met volgende voorwaarden: snelheidscontrole ter hoogte 

van de Kreupel; snelheidscontrole op de verbindingswegen tussen de kruispunten en het servicepunt; 

schade tot een minimum beperken en zelf instaan voor het herstel; elke burger duidelijk communiceren 

zowel de inwoners ter hoogte van het parcours en burgers langs de weg van het parcours naar T. 

Toyeplein alsook de inwoners rondom T. Toyeplein; gebruik van de Tontestraat uitsluiten. 

Verwijzingsdocumenten 

Signalisatieplan. 
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Veiligheidsdossier. 

Advies Noodplanning HVZ Fluvia van 10 oktober 2017. 

Verzoek 

Aanvraag van vzw Autostal Groeninge, Leonard Vandorpestraat 38 te 8550 Kortrijk voor het organiseren van 

een rallywedstrijd op 26 november 2017 met verkenningen op 25 november 2017. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Ongunstig advies van de Minaraad. 

Motivering 

Naar aanleiding van de organisatie van de rally ‘6 uren van Kortrijk’ op zondag 26 november 2017 met 

verkenningen op zaterdag 25 november 2017 moeten heel wat maatregelen worden genomen met het oog 

op de veiligheid van de weggebruikers, deelnemers en toeschouwers. Een deel van deze rally wordt namelijk 

gereden op grondgebied van Zwevegem. Deze maatregelen kunnen genomen worden door middel van een 

politieverordening. 

BESLUIT 

Artikel 1 

Voor wat betreft de verkenningen op zaterdag 25 november 2017 worden volgende maatregelen voorzien: 

§1 De verkenningen mogen slechts plaatsvinden op zaterdag 25 november 2017 tussen 07.00u en 15u30. 

§2 De verkenningen gebeuren in een gewoon voertuig dat identificeerbaar moet zijn voor de organisator 

en de politiediensten. 

§3 De verkenningen gebeuren met naleving van het reglement van de politie op het wegverkeer. 

§4 Het parcours mag slechts worden bekendgemaakt op de dag waarop de verkenningen plaatsvinden. 

Artikel 2 

Naar aanleiding van de rallywedstrijd ‘6 uren van Kortrijk’ zal op zondag 26 november 2017 vanaf 06.00 uur 

tot en met de doortocht van de laatste deelnemer volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 

§1 Het verkeer van voetgangers wordt verboden voor de klassementsproef 1 Bevergem, zowel op de 

rijbaan (uitgezonderd voor rallydeelnemers) als over een afstand van 10 meter links en rechts van de 

rand van de rijbaan evenals een afstand van 10 meter op de kruispunten in de navolgende straten: 

- Wildingstraat tussen Zandbeekstraat en grote Dalestraat; 

- Priesterstraat tussen de Wildingstraat en de Zandbeekstraat; 

- Brucqstraat tussen de Zandbeekstraat en de Beerbosstraat; 

- Beerbosstraat tussen de Brucqstraat en de Kanteinstraat; 

- Kanteinstraat tussen de Beerbosstraat en de Drielindenstraat 

- Drielindenstraat tussen de Kanteinstraat en het grondgebied Kortrijk. 

§2 In afwijking van §1 is voor de klassementsproef Bevergem het verkeer voor voetgangers verboden, 

zowel op de rijbaan (uitgezonderd voor rallydeelnemers) als over een afstand “groter dan 10 meter” 

links en rechts van de rand van rijbaan, in navolgende straten: 

- Wildingstraat zone ter hoogte van post 2 (blz. 134 van het veiligheidsdossier); 

- Wildingstraat zone ter hoogte van post 3 (blz. 135 van het veiligheidsdossier); 

- Priesterstraat zone ter hoogte van post 5 (blz. 137 van het veiligheidsdossier); 

- Priesterstraat zone ter hoogte van post 7 (blz. 139 van het veiligheidsdossier); 

- Brucqstraat zone ter hoogte van post 9 (blz. 141 van het veiligheidsdossier); 

- Brucqstraat zone ter hoogte van post 10 (blz. 142 van het veiligheidsdossier); 

- Brucqstraat/Beerbosstraat zone ter hoogte van post 12 (blz. 144 van het veiligheidsdossier); 

- Beerbosstraat zone ter hoogte van post 13 (blz. 145 van het veiligheidsdossier); 
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- Kanteinstraat/Drielindenstraat zone ter hoogte van post 14 (blz. 146 van het veiligheidsdossier); 

§3 De passende kennisgeving gebeurt in overeenstemming met artikel 12 van de wet betreffende de politie 

over het wegverkeer en de bijlage 1 van de omzendbrief OOP25ter dd. 1 april 2006 betreffende 

begeleiding van de koninklijke besluiten van 28 november 1997 (Belgische staatsblad van 5 december 

1997) en van 28 maart 2003 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003) houdende de reglementering van 

de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de 

openbare weg plaatshebben. 

Artikel 3 

§1 Op zondag 26 november 2017 vanaf 06.00 uur tot 19.00 uur wordt alle verkeer verboden in volgende 

straten naar aanleiding van de klassementsproef Bevergem: 

- Wildingstraat tussen de Zandbeekstraat en Grote Dalestraat; 

- Priesterstraat tussen de Wildingstraat en de Zandbeekstraat; 

- Brucqstraat tussen de Zandbeekstraat en de Beerbosstraat; 

- Beerbosstraat tussen de Brucqstraat en de Kanteinstraat; 

- Kanteinstraat tussen de Beerbosstraat en de Drielindenstraat; 

- Drielindenstraat tussen de Kanteinstraat en het grondgebied Kortrijk 

§2 Op zondag 26 november 2017 wordt het stilstaan en parkeren verboden in volgende straten naar 

aanleiding van de klassementsproef Bevergem (vanaf 06.00 uur tot 19.00 uur): 

- Zandbeekstraat tussen de Kooigemstraat en Wildingstraat; 

- Wildingstraat tussen de Zandbeekstraat en Grote Dalestraat; 

- Priesterstraat tussen de Wildingstraat en de Zandbeekstraat; 

- Brucqstraat tussen de Zandbeekstraat en de Beerbosstraat; 

- Beerbosstraat tussen de Brucqstraat en de Kanteinstraat; 

- Kanteinstraat tussen de Beerbosstraat en de Drielindenstraat; 

- Drielindenstraat tussen de Kanteinstraat en grondgebied Kortrijk. 

- Zandbeekstraat tussen de Priesterstraat en Beerbosstraat; 

- Beerbosstraat tussen Zandbeekstraat en Zandbeekstraat; 

- Beerbosstraat tussen Zandbeekstraat en grondgebied Kortrijk. 

- Theophiel Toyeplein (vanaf 06.00 uur tot 20.00 uur). 

§3 De verbodsbepalingen vermeld in §1 en §2 gelden niet voor: 

- de deelnemende piloten van de ‘6 uren van Kortrijk’; 

- de voertuigen die ter controle van het wedstrijdverloop noodzakelijk zijn; 

- voor in het geval van noodzaak de hulpdiensten. 

§4 Deze maatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het aanbrengen van de 

verkeerstekens  C3, F45 en E3 conform de wetgeving ter zake. 

Artikel 4 

Er wordt rekening gehouden met alle adviezen uit: “Advies brandveiligheid ‘Autorally 6 uren van Kortrijk” op 

25 en 26 november 2017 opgemaakt door de dienst noodplanning HVZ Fluvia op 10 oktober 2017. 

Artikel 5 

Overtredingen op deze politieverordening worden bestraft met gewone politiestraffen, tenzij zwaardere 

straffen door andere wetten zijn voorzien. 

Artikel 6 

Een afschrift van deze beslissing zal gezonden worden aan de heer gouverneur, de griffie van de rechtbank 

van eerste aanleg van het ambtsgebied, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk. 
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 Namens het College,  

(get.) Jan Vanlangenhove 

gemeentesecretaris 

 (get.) Marc Doutreluingne 

burgemeester 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 14 november 2017 

 

Jan Vanlangenhove  Marc Doutreluingne 

gemeentesecretaris  Burgemeester 
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Handtekening(en) 
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