




















	  
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET 

SCHEPENCOLLEGE 

Zitting van maandag, 26 maart 2018 
Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester; 

Lieven Cnudde, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, Guy Hove, 
Mathieu De Cock, Peter Dossche: schepenen; 
Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen; 
Luc Vanquickenborne : secretaris. 

Evenementen. Politiereglement op het verkeer RVV (addendum) 
 Het College van Burgemeester en Schepenen, 
Gelet op de organisatie van de Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen dd.31.03.2018 en de 
Ronde van Vlaanderen voor Elite Mannen en Vrouwen dd.01.04.2018, met toestemming van het 
stadsbestuur; 
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 
Gelet op de artikelen 42, 43, 186, 187 en 248 tot en met 261 van het Gemeentedecreet van 15 juli 
2005; 
Gelet op de artikelen 119, 130bis en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals gecodificeerd 
bij 
Koninklijk besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 26 mei 1989; 
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering 
van de bestuurshandelingen; 
Gelet op de artikelen 2, 3 en 4 van de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid 
van 
bestuur in de provincies en gemeenten; 
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, 
gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van 
het wegverkeer; gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 8 april 1983, 17 
september 
1988, 20 Juli 1990, 1 Februari 1991, 18 September 1991, 16 Juli 1997, 9 Oktober 1998, 17 
Oktober 
2001, 14 mei 2002, 5 september 2002, 21 oktober 2002, 18 december 2002 en 4 april 2003; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de 
minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij 
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 
1980, 11 
april 1983, 01 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991, 11 maart 1991, 27 
juni 



1991, 19 december 1991, 11 maart 1997, 16 juli 1997, 09 oktober 1998, 17 oktober 2001, 14 mei 
2002, 21 oktober 2002, 18 december 2002, 23 november 2003, 26 april 2004 en 19 juni 2006; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 7 mei 1999, betreffende het signaleren van werkplaatsen en 
hindernissen op de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; 
Overwegende dat er ter gelegenheid van de Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen dd. 
31.03.2018 
en de Ronde van Vlaanderen voor Elite en Vrouwen dd. 01.04.2018 op het grondgebied van de 
stad 
Oudenaarde voorzorgsmaatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid van het verkeer op 
de 
openbare wegen en het weren van gevaar voor de weggebruikers te verzekeren; 
Overwegende dat het aangewezen is hiervoor een tijdelijk aanvullend politiereglement uit te 
vaardigen; 
Gelet op het ter zake uitgebracht advies van de lokale politie van de politiezone Vlaamse 
Ardennen; 
Overwegende de toekenning van het evenement in categorie klasse B. 
 
BESLUIT:  
Artikel 1. Het verkeer is verboden in beide richtingen, uitgezonderd toelating en/of 
plaatselijk verkeer 
Oudenaarde Centrum  

- Tacambaroplein: zondag 1 april 2018 van 6u00 tot 20u00 (uitgezonderd wagens 
organisatie en damesploegen)  

Bevere/ Eine 
- Lindestraat (vanaf Gentstraat tot Meidoornstraat) uitgezonderd plaatselijk verkeer: 

vanaf vrijdag 30 maart 2018 11u00u tot zaterdag 31 maart 2018 22u00.  
Artikel 2: in volgende straten wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd: 
Oudenaarde Centrum  

- Hoogstraat: omdraaien van de rijrichting i.f.v. het wegrijden van de rennersbussen op  
                     zondag 1 april 2018 van 16u00 tot 19u00  

Artikel 3. Dit reglement zal overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet 
afgekondigd  en bekendgemaakt worden. 
Artikel 4 . Dit besluit wordt van kracht op het ogenblik van zijn bekendmaking. 
Artikel 5. Overtredingen op de bepalingen van deze verordening zullen bestraft worden met de 
straffen voorzien bij de Wet betreffende de politie van het wegverkeer; 
Artikel 6. Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Heren: 

- Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen 
- Procureur des Konings te Oudenaarde 

- Hoofdcommissaris van Politie te Oudenaarde 
- Hoofdgriffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde 

- Hoofdgriffier bij de Politierechtbank te Oudenaarde. 
Aldus gedaan in zitting, datum zoals hierboven. 

Namens het college 
 
Op last:  
De secretaris,  De burgemeester-voorzitter, 



Get.) Luc Vanquickenborne get.) Marnic De Meulemeester. 
 

Voor eensluidend uittreksel 
Op last: 
De secretaris,  De burgemeester,




