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Uittreksel uit de notulen  
van het College van burgemeester en schepenen 

Zitting van 12 januari 2021 
 

Aanwezig: Vander Meeren Luc, Burgemeester, 
Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Schepenen, 
Buysschaert An, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Van Tieghem Maarten, Schepen 
Afwezig:   

 
14. WONEN EN LEEFOMGEVING Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de doortocht 
van de wielerwedstrijd Danilith Nokere Koerse elite met contract op 17 maart 2021. 
Juridische grondslag 
De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer. 
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikels 130bis en 
135 § 2. 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 en 57. 
Het Koninklijk Besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van wielerwedstrijden en veldritten. 
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, en latere wijzigingen. 
Het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-
terreinwedstrijden. 
Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, en latere wijzigingen. 
Het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van verkeersbelemmeringen. 
Feiten en context 
Op 17 maart 2021 wordt de wielerwedstrijd Danilith Nokere Koerse elite met contract ingericht met 
vier doortochten in Wortegem-Petegem op volgende wegen: om 13.07 uur op de N459 Deinzestraat 
vanuit Kruisem naar Oudenaarde; om 13.21 uur op de N453 Kortrijkstraat vanuit Oudenaarde naar 
Kerkhove; om 13.55 uur op de Keerstraat, Waregemseweg, Wortegemplein, N494 Anzegemseweg 
richting Anzegem; om 14.03 uur op de Bosstraat, Zonnestraat, Heerbaan, Peperstraat, 
Oudenaardseweg, N494 Kruishoutemseweg. In het belang van het veilig verkeer en de openbare 
rust is het noodzakelijk om beperkende maatregelen inzake het verkeer te treffen.  
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Procedurele vormvereisten 
Het advies van de lokale politie van 10 december 2020. 
BESLUIT: 
Art.1. Op woensdag 17 maart 2021 van 12.00 uur tot 14.30 uur is het verboden stil te staan en te 

parkeren: 
• op de Keerstraat tussen de Bouvelostraat en de Waregemseweg, in beide richtingen; 
• op de Waregemseweg tussen de Keerstraat en de Processiestraat; 
• op de Zonnestraat tussen de Bosstraat en de Heerbaan, in beide richtingen; 
• op de Heerbaan tussen de Zonnestraat en het Moregemplein, in beide richtingen; 
• op het Moregemplein tussen het plein zelf en de Volkaartbeekstraat, in beide 

richtingen; 
• op de Peperstraat tussen de Volkaartbeekstraat en de Oudenaardseweg, in beide 

richtingen; 
• op de Oudenaardseweg tussen de Peperstraat en de Kruishoutemseweg, in beide 

richtingen; 
• op de Heerbaan t.h.v. het kruispunt met het Moregemplein op de plaats waar 

normaal plastiek blokken staan (parking Schoolke Moregem) 
Het verkeersbord E3 met onderbord ‘op woensdag 17 maart 2021 van 12.00 uur tot 14.30 uur’ 
zal voldoende herhaald worden. 

Art.2. De organisatie dient: 
• signaalgevers te voorzien op de locaties die meegedeeld werden door de lokale 

politie. 
• de omwonenden over de genomen maatregelen in te lichten met een schrijven dat 

minstens 8 dagen voorafgaand aan de manifestatie in de bussen gedeponeerd 
wordt. Afschrift van het schrijven moet tevens minstens 8 dagen vooraf 
overgemaakt worden aan het gemeentebestuur en de politie Antenne Wortegem-
Petegem. 

Art.3. Overtredingen van onderhavig besluit zullen met politiestraffen worden beteugeld. 
Art.4. Dit reglement is van kracht gedurende de periode waarvoor het is getroffen. 
Art. 5. Afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de procureur des Konings, de rechtbank van 

eerste aanleg, de politierechtbank, de lokale politie Vlaamse Ardennen, de brandweerzone 
Vlaamse Ardennen en de inrichter. 

Namens het College, 

De Algemeen directeur De Burgemeester, 
get. Buysschaert An get. Vander Meeren Luc 

Voor eensluidend afschrift, 

De Algemeen directeur,  De Burgemeester, 

Buysschaert An. Vander Meeren Luc. 
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