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Politiereglement Triatlon De Meidoorn (26 juni 2019)

Aanwezig
Luc Vandevelde, Christophe De Waele, Bob D'Haeseleer, Marc Windey, Ann Van den Driessche, Danny Smessaert, Meike
Van Grembergen

Afwezigen
lsaura Calsyn

BEVOEGDHEID

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 56 van het decreet
lokaal bestuur;

JURIDISCH KADER
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16
maart 1968.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
De ministeriële omzendbrief MO8/2009/01 van 3 april 2009.
MÓTIVERING
Op 26 juni 2019 wordt de triatlon De Meidoorn georganiseerd.
Er dienen hiervoor diverse verkeersmaatregelen genomen te worden

ADVIES
Advies van de politie van 19 juni 2019
-> positief

BESLISSING
Artikel l. Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

.
o

Geraniumlaan
Scoutspad, tussen het Sportpark en de Geraniumlaan'
1.2.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type
E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de reglementaire
onderborden waarop de tijdsvork is aangebracht.
I .3. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 26 juni 2019 van 8.00 uur tot 12.00 uur.
Artikel2. Omleidinq
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:
Geraniumlaan, tussen het Zonnepark en het Scoutspad
Scoutspad, tussen het Sportpark en de Geraniumlaan
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden
van het type C3 en F45.
2.3. Verandering van rijrichting:

.
o

2.3.1.8r wordt een tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten en pleinen of
gedeeltes ervan:
Geraniumlaan tussen het scoutspad en het Zonnepark
2.3.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de tegenstrijdige signalisatie af te plakken en
gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C3 met onderbord
'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en F45.

.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt,

CENTRIJMSTAD

2.4. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 26 juni 2019 van 8.00 uur tot 12.00 uur
Artikel 3. Openbare orde:
3.1. De organisator voorziet signaalgevers op volgende (kruis)punten:

S1
P1

S2
S3

Locatie

Siqnaalqever

Sportpark (fietswissel)

1

Scoutspad/Sportpark
Scoutspad / Geraniumlaan
Geraniumlaan/ingang Heldenpark

1

Politieambtenaar
1

1

2

P2

Heldenpark (kasteel)
Heldenoark (Blokhutten)
Scoutspad

S4
S5
S6
S7

Terreinen sportpark/ Burg. L. Van

1

SB

Dammelaan
Burg. L. Van Dammelaan / voorzijde

1

1
1
1

Sportpark
B siqnaalqevers

2 politie ambtenaren

30 minuten voor aanvang van de wedstrijd zal er een controle uitgevoerd worden door de lokale
politie op de aanwezigheid van de signaalgevers en hun ontvangen briefing. Tot zolang de
veiligheid van de deelnemers niet kan gegarandeerd worden zal er niet gestart worden.
3.2. De identiteit en de opstellingsplaats van de signaalgevers wordt ten minste EEN week voor de
wedstrijd overgemaakt aan de lokale politie.
3.3. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de
organisatie voor de aanvang van de wedstrijd.

3.4. De wedstrijdverantwoordelijke en alle signaalgevers zijn bereikbaar via gsm. Deze lijst is ter
beschikking van de hulpdiensten
3.5. De lokale politie voorziet een minimuminzet van TWEE personeelsleden op verschillende
(kruis)punten (zie bovenstaande tabellen).

3.6. Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de plaatselijke bevolking
binnen de site en in de onmiddellijke omgeving van de site.
3.7. Richtlijnen voor de signaalgevers zijn terug te vinden op de website van de Lokale Politie
Meetjesland Centrum onder de rubriek Vragen/Verkeer: info en wetgeving/signaalgever bij een
wielerwedstrijd. Deze richtlijnen zijn eveneens van toepassing tijdens deze triatlon (fiets- en
loopgedeelte).

Namens het college,
Luc Vandevelde

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

bu rgem

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(artikel 279 decreet lokaal bestuur)

Stad Eeklo energ¡ek, eigenzinnig, echt.

eester-voorzitter

