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Toelating tot het organiseren en bewegwijzeren van een recreatieve veldtoertocht op 26 december 2019.
Het College,
Aanleiding
Sportcomité Astene (Simoens Serge) diende de aanvraag in om de toelating te krijgen tot het organiseren en
bewegwijzeren van een recreatieve veldtoertocht (VTT Jan Filliers) op 26 december 2019.
Context / feiten / argumenten
De route van deze veldtoer is komende van Deinze (Oude Heirweg/Kortrijkseheerweg) via de Langedreef richting De Pinte.
Tot op heden zijn er op deze route geen andere wegeniswerken of andere manifestaties gekend.
De dienst Sport van het Provinciebestuur en het Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (voor de doortocht door
bossen, natuurreservaten en natuurdomeinen van het gewest), hebben via het daartoe ontwikkelde online
aanvraagsysteem hun goedkeuring en machtiging verleend voor deze veldtoertocht.
Adviezen
Gunstig advies werd ontvangen van ANB via het webportaal.
Juridische overwegingen
Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van
de verkeerstekens worden bepaald.
Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare
weg.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meerbepaald de artikelen 186 en 187.
De nieuwe gemeentewet en in het bijzonder op de artikelen 119 en 135 § 2.
Besluit:
Artikel 1 –Aan Sportcomité Astene (Serge Simoens, Edekestraat 83 te 9800 Astene) wordt de toelating verleend tot het
organiseren en bewegwijzeren van een recreatieve veldtoertocht (VTT Jan Filliers) op 26 december 2019
Artikel 2 – Het plaatsen van bewegwijzering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 de toelating geldt alleen voor gemeentewegen
 de borden mogen ten vroegste veertien dagen voor het gebeuren bevestigd worden
 er mogen geen borden/bewegwijzering worden geplaatst op middenbermen, verkeersgeleiders of in groenzones
 de borden dienen uiterlijk twee dagen na afloop van het evenement terug verwijderd worden
 schilderen of stempelen op de weg is verboden
 er mag geen restafval (afgeregende affiches, plastic binddraad,…) achter gelaten worden
 bevestiging met tape aan signalisatieborden is verboden
 alle niet-reglementair geplaatste wegbewijzeringen zullen verwijderd worden door onze diensten
Artikel 3 – De organisatie neemt de nodige maatregelen om de veiligheid en het goede verloop van het evenement te
verzekeren.
Artikel 4 - Iedere deelnemer dient de wegcode te respecteren.
Artikel 5 – Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar aanleiding
van ongevallen die door dit evenement zouden worden veroorzaakt.
Artikel 6 – Onderhavige vergunning moet zich ter plaatse bevinden en moet bij elke opvordering vanwege de bevoegde
overheid voorgelegd kunnen worden.
Artikel 7 – Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij wet.
Artikel 8 – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
 de korpschef van de politiezone Schelde-Leie




de brandweerzone Centrum te Gent
de aanvrager

.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens het College van burgemeester en schepenen,
(Get.) Sofie Fiems
algemeen directeur wnd.

(Get.) Danny Claeys
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
te Nazareth op 05/09/2019

Steven Van de Velde
algemeen directeur

Danny Claeys
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