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Politieverordening houdende tijdelijke verkeersmaatregelen naar
aanleiding van VK Westhoek versus Eendracht Alst 20/11/2022

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen.
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
- Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het K.B. van 16 maart 1968,
inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982,
- het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
inzonderheid, op titel III gewijzigd bij de K.B.’s van 23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1
juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991,
- het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B. van 8 december
1997, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september
1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991, 11 maart 1991,
- de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 130bis
ingevoegd bij de wet van 12 december 2006.
Feiten, context en informatie
Feitelijke grondslag
- aanvraag dd 20/10/2022 uitgaande van Luc Vercaigne, Ter Waarde;
- Besluit van het het College van Burgemeester en Schepenen zitting van 31/10/2022 (toelating);
- Grondslag van het college, verleend aan Luc Vercaigne tot het houden van de Westhoek versus
Eendracht Alst te Ieper.
Argumentatie
- naar aanleiding van de bedoelde manifestatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het
oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale
verkeer.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit het college
Artikel 1: PARKEERVERBOD, uitgezonderd ‘bezoekers voetbal’
Op 20 november 2022 van 13.00 tot 18.00 uur er parkeerverbod, uitgezonderd ‘ bezoekers voetbal’ is
in volgende straten of gedeelte van straten te Ieper:
- de Steverlyncklaan: tussen de rotonde Zuiderring en de Picanollaan (aan beide zijden);
- de Steverlyncklaan: tussen de Picanollaan en de Meenseweg (aan de zijde van de Crack);
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de
verkeersborden E1 met als onderbord ‘ 20/11 13.00 – 18.00 uitgez. bezoekers voetbal’ .

De parking voor de thuisploeg is de effectieve parking van KVK Westhoek, dit wordt aangeduid met de
verkeersborden F41
Artikel 2: ÉÉNRICHTINGSVERKEER
Op 20 november 2022 van 13.00 tot 18.00 uur er verkeersverbod is in volgende straten of gedeelte
van straten te Ieper (aanrijden via Hoornwerk):
- de Picanollaan: vanaf de Steverlyncklaan in de richting van de Leopold III-laan;
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de
verkeersborden C1 en F19.
De verkeersborden of infrastructuur die bovenvermelde verkeersmaatregelen tegenspreken zullen
tijdelijk worden afgedekt en/of verwijderd (paaltjes)
Artikel 3: Deze verordening van kracht wordt de dag waarop ze overeenkomstig art. 12 van het K.B.
van 16 maart 1968 bekend wordt gemaakt. Zij zal van kracht blijven zolang deze aangelegenheid
duurt.
Artikel 4: Overtreding van dit reglement wordt gestraft met politiestraffen.
Artikel 5: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan De Lijn, het Jan Yperman ziekenhuis, de
Technische Dienst, de Brandweer, de Schepen van Openbare Werken, de Inrichters en het
Hoofdcommissariaat van PZ Arro Ieper.
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