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6.

TVR - Rallysprint T.B.R. dd. 11 juli 2021.

Het College
Regelgeving
-

Wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968
Decreet Lokaal Bestuur
Decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op de
gemeenten
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzonder
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van
19.06.2006

Feiten en motivering
-

Organisatie van een rallysprint op zondag 11 juli 2021, gedeeltelijk op grondgebied Izegem
Passende verkeersregeling dient getroffen te worden gelet op volgend parcours:
Kerselaardreef – Klaregrachtstraat - Ieperseweg

BESLUIT:
Art. 1 – Op zondag 11 juli 2021 van 06:00 tot 20:00 is het stilstaan en parkeren van voertuigen verboden in
volgende straten en pleinen te Izegem:
- Kerselaardreef tussen brug E-403 en Klaregrachtstraat
- Klaregrachtstraat tussen Woestijnstraat en Oude Iepersestraat
- Ieperseweg tussen Oude Iepersestraat en Brug E-403
Dit verbod wordt aangeduid door verkeersborden E3 met bijpassende pijlen type X.
Art. 2a – Op zondag 11 juli 2021 van 06:00 tot 20:00 is er verbod van verkeer, uitgezonderd voor hulpdiensten,
dokters, inrichters en deelnemers aan de autorally in volgende straten en pleinen te Izegem:
- Kerselaardreef tussen brug E-403 en Klaregrachtstraat
- Schardowstraat vanaf kruispunt met Klaregrachtstraat over een afstand van 10m
- Woestijnstraat vanaf kruispunt Klaregrachtstraat over een afstand van 80m
- Klaregrachtstraat tussen Woestijnstraat en Oude Iepersestraat
- Oude Ieperseweg van kruispunt met Klaregrachtstraat over een afstand van 30m
- Molstraat vanaf kruispunt Klaregrachtstraat over een afstand 12m
- Klaregrachtstraat richting Kokelarestraat vanaf kruispunt Molstraat tot inrij eetcafé Klare Gracht
- Ieperseweg tussen Oude Iepersestraat en Brug E-403
Dit verbod zal worden aangeduid door de verkeerstekens C3 op hekken
Art. 2b – Op zondag 11 juli 2021 van 06:00 uur tot 20:00 is er verbod van verkeer, uitgezonderd voor
plaatselijk verkeer in volgende straten en pleinen te Izegem:
- de Klaregrachtstraat tussen de Kokelarestraat en de Oude Iepersestraat,

- de Molstraat tussen de Kokelarestraat en de Oude Iepersestraat,
- de Hollebeekstraat tussen de Bosdreef en de Oude Iepersestraat,
- de Wolvenhofstraat tussen de Bosdreef en de Woenstijnstraat,
- de Oude Iepersestraat tussen de Meensesteenweg en de Klaregrachtstraat,
- de Geitestraat tussen de Meensensteenweg en Wolvenhofstraat
- de Woestijnstraat tussen de Meensesteenweg en de Klaregrachtstraat.
Dit verbod zal worden aangeduid door de verkeerstekens C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”
en bord verkeersborden F45.
Art. 3a – Op zondag 11 juli 2021 van 06:00 uur tot 20:00 wordt waar nodig en zoals voorzien in het
veiligheidsboek, hierbij gevoegd, een verboden zone voor voetgangers en elk publiek voorzien.
Art. 3b – Op zondag 11 juli 2021 van 06:00 uur tot 20:00 een verbod ingesteld voor het publiek, rem- en
verboden zones, afgebakend op volgende plaatsen en dit volgens de voorzieningen in het veiligheidsboek,
hierbij gevoegd:
punt 30:
Kerselaardreef komende van brug E-403 tot aan Klaregrachtstraat
o Klaregrachtstraat richting Oude Iepersestraat en verlengd in de richting van de Schardouwstraat
o Woestijnstraat voorbij Klaregrachtstraat in richting van Meensestraat
- Punt 31, 32 en 33
o Bochten halfweg de Klaregrachtstraat
- Punt 34
o Kruispunt Mol-, Klaregracht- en Oude Iepersestraat
o Oude Iepersestraat richting Meensesteenweg
Bovenstaande maatregelen genomen voor het regelen van het verkeer en de veiligheid van de weggebruikers
zullen ter kennis gebracht worden door middel van de verkeersborden C19
Art. 4 – De verkenningen mogen slechts plaatsvinden op zaterdag 10 juli 2021 van 13:30 – 18:00.
Wegcode dient gerespecteerd te worden. Verkenning wordt gereden met gewone wagens.
Art. 5 – De inrichters, zijnde ‘Autoclub Team Bassin Roeselare vzw’, zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en
terug wegnemen van alle verkeerssignalisatie op de rijbaan, bij aanvang en het einde van de activiteit.
Art. 6 – De overtredingen van dit besluit zullen gestraft worden met politiestraffen.
Art. 7 - Onderhavige verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe
gemeentewet.
Art. 8 - Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan:
- de Heer Gouverneur van West-Vlaanderen
- de hoofdgriffier van de Politierechtbank te Kortrijk
- de hoofdgriffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk

