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Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. het
evenement in Huis Van Wonterghem, namelijk Diedjies
Birthday Bash op dinsdag 30 april 2019 - goedkeuren
wijzigingen

Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Artikel 286 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 houdende regeling
voor het Vlaamse GEwest van het administratief toezicht op de gemeenten.
Artikel 162 van de grondwet.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.
Het algemeen reglement van de politie van het wegverkeer vastgesteld bij Koninklijk
Besluit van 1 december 1975.
Wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, het Wetboek van de strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk
Wetboek, de NIeuwe Gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de
adoptie.
Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 135 § 2 houdende de bevoegdheid van de
gemeenten houdende het voorzien, ten behoeve van de bewoners, in een goede politie,
met name over de zindelijkheid, de gezondheid de veiligheid en de rust op de openbare
wegen een plaatsen en in openbare gebouwen.
Nieuwe Gemeentewet,meer bepaald artikelen 119, 119bis, 119ter en artikel 135 § 2.
Ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving.
Ministerieel Besluit van 10 november 2017 tot bepalng van de wijze van aanduiding van
het begin en het einde van de zone onder toezicht, bedoeld in artikel 117 van de wet van
2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Wet van 12 januari 2006 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet (gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 31 januari 2007 en rechtgezet in een erratum in het Belgisch
Staatsblad van 2 februari 2007).
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Feiten, context en argumentatie
In de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2019 werd het
tijdelijk politiereglement n.a.v. het evenement in Huis Van Wonterghem, namelijk
Diedjies Birthday Bash op dinsdag 30 april 2019 vastgesteld. Er werd echter opgemerkt
dat er een administratieve misslag in de beslissing is geslopen: daar waar melding
gemaakt wordt van 26u moet dit vervangen worden door 22u.
Verwijzingen
Collegebeslissing van 9 april 2019 betreffende "Vaststellen van een tijdelijk
politiereglement n.a.v. het evenement in Huis Van Wonterghem, namelijk Diedjies
Birthday Bash op dinsdag 30 april 2019".
Besluit
Artikel 1
Onderstaande wijzigingen aan het tijdelijk politiereglement n.a.v. het evenement in Huis
Van Wonterghem, namelijk Diedjies Birthday Bash op dinsdag 30 april 2019, zoals
vastgesteld door het college van 9 april 2019, worden goedgekeurd:
Artikel 1
Naar aanleiding van het bedoelde evenement wordt het openbaar domein begrepen
in het gebied:

Koning Leopold III straat
beschouwd als privaat domein vanaf dinsdag 30 april 2019 van 26u 22u
tot woensdag 1 mei 2019 om 6u.
Deze maatregel wordt aangeduid met de gepaste signalisatie cfr. het ministerieel
besluit van 10 november 2017 tot bepaling van de wijze van aanduiding van het
begin en het einde van de zone onder toezicht, bedoeld in artikel 117 van de wet
van 02 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
Artikel 2
Vanaf dinsdag 30 april 2019 van 26u 22u tot woensdag 1 mei 2019 om 6u is alle
gemotoriseerd verkeer verboden in de hierna vernoemde straten:

Koning Leopold III straat.
Uitzondering wordt gemaakt voor het plaatselijk verkeer en bewoners.
Deze maatregel wordt aangeduid met het bord C3 en passend onderbord.
Artikel 3
Vanaf dinsdag 30 april 2019 van 26u 22u tot woensdag 1 mei 2019 om 6u is er een
volledig parkeerverbod in de hierna vernoemde straten:

Koning Leopold III straat.
Deze maatregel wordt aangeduid met het bord E1.
Artikel 4
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen, onverminderd de
toepassing van zwaardere straffen als andere wetten of reglementen daarin
voorzien.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de griffie van de rechtbank van
Eerste Aanleg en aan de griffie van de Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling
Kortrijk.
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Artikel 6
Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 286 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting.
De Algemeen Directeur,
(get.) Els Persyn

De Burgemeester,
(get.) Francis Benoit
Voor eensluidend afschrift

De Algemeen Directeur

Els Persyn

De Burgemeester

Francis Benoit
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