Stad MESEN
Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement IEPER
Zusterstad Featherston (Nieuw-Zeeland)

ARDECA YPRES RALLY 2022
Tijdelijke politieverordening met betrekking tot ambulante handel,
verbod op verkoop en gebruik van dranken in blik en
onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen
DE BURGEMEESTER,
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 285
t/m 288 en 330;
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, inzonderheid de artikelen
119, 133, 135 §2, ingevoegd bij wet van 27 mei 1989, en hernummerd bij de wet van 27 mei 1989
en gewijzigd bij het K.B. van 30 mei 1989;
Gelet op 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;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 met betrekking tot de uitoefening van de ambulante activiteiten;
Gelet op 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, 01 februari 1991 en
volgende;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1997 en 28 maart 2003 houdende de reglementering
van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op
de openbare weg plaatshebben;
Gelet op 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, 32 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, en volgende;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 november 1998 houdende de bepaling van de voorwaarden
tot het afleveren van de bewijzen van vakbekwaamheid voor stewards, baancommissarissen en
veiligheidschefs bij sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de
openbare weg plaats vinden;
Gelet op de omzendbrief van 1 april 2006, OOP 25 begeleiding van het koninklijk besluit van 28
november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of
sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben;
Gelet op de zonale politieverordening openbare orde van de politiezone Arro Ieper, met betrekking
tot het smeren van en werken aan voertuigen op de openbare weg;
Gelet op de vraag van de vzw Super Stage dd. 14 april 2022;
Overwegende dat op 19 en 20 augustus 2022 de Ardeca Ypres Rally wordt verreden, en dat op
vrijdag 19 augustus 2022 een snelheidsproef passeert op het grondgebied van de stad Mesen;
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Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de te talrijke aanwezigheid van ambulante
handelaars, de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang komt;
Overwegende dat het aantal verkooppunten van eetwaren en dranken vooral binnen de
snelheidsparcours om veiligheidsredenen dient beperkt te worden en in overeenstemming moet zijn
met de plaatsen die zijn ingetekend in het veiligheidsboek dat goedgekeurd werd door de
“veiligheidscommissie”;
Overwegende dat de verkoop en het gebruik van dranken in blik op en in de omgeving van de
snelheidsparcours moet gemeden worden om de gevolgen van het restafval van de aluminium
blikken voor de landbouw en de veeteelt maximaal te beperken;
Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie servicewagens in de mogelijkheid moeten
kunnen verkeren om aan rallyvoertuigen herstellingen of onderhoudswerken uit te voeren op of langs
de openbare weg;
Gelet op de aanbevelingen van de “veiligheidscommissie” betreffende het gevaar van barbecues in
servicezones;
Overwegende dat de wedstrijd in het verleden op diverse manieren werd gehinderd;
Overwegende dat naar aanleiding van deze rally een grote volkstoeloop wordt verwacht;
BESLUIT :

Art. 1 : Op vrijdag 19 augustus 2022 vanaf 00u tot 24.00u is het uitoefenen van ambulante activiteiten
verboden, binnen onderstaande (denkbeeldig afgebakende) zones op het grondgebied van
de stad Mesen, met inbegrip van de vernoemde straten die de zones afbakenen,
uitgezonderd voor diegenen die in het bezit zijn van een schriftelijke vergunning van de heer
Burgemeester en voor de permanente eet- en drankgelegenheden.
Art. 2 : Alle drank-, VIP- en eettenten gelegen binnen de in artikel 1 vermelde gebied moeten
opgenomen worden in het “veiligheidsboek”. Deze inrichtingen moeten op een veilige plaats
worden opgesteld.
Dit is eveneens van toepassing op de private terreinen die voor het publiek openbaar
worden gemaakt en zo een openbaar karakter verkrijgen.
Dit verbod is niet van toepassing op vaste handelaars die hun gewone handelsactiviteiten
uitoefenen binnen hun normale handels- of verkoop ruimten. Evenwel dienen deze
handelaars toch in het bezit te zijn van een voorafgaandelijke schriftelijke machtiging of
kunnen beperkingen aan de uitbating worden opgelegd in het kader van de veiligheid van
de toeschouwers.
Art. 3 : Het is verboden op de plaatsen vergund onder artikel 1, dranken in blik te verkopen, te
verbruiken of uit te delen. Dit verbod is niet van toepassing binnen de bebouwde kom.
Art. 4 : Conform artikel 3.1.5. van de algemene zonale verordening, met betrekking tot het smeren
van – en werken aan voertuigen op de openbare weg, wordt op 19 augustus 2022 toelating
gegeven aan de deelnemers aan – en de servicewagens van de rally, onder volgende
voorwaarden:
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a) het verlenen van service is gedurende het ganse rallygebeuren uitsluitend toegestaan
op de punten hiervoor aangeduid door de organisatie. Buiten deze punten zijn alleen
noodreparaties toegestaan.
b) Service-auto’s moeten voorzien zijn van :
- een stuk servicefolie (ondoordringbaar) van minimaal 4x3 m;
- een opvangbak voor vloeistoffen van circa 50 cm x 50 cm met aftapvoorziening;
- een voorziening voor het opvangen van brandstof, indien bij het tanken brandstof
kan worden gemorst;
- een container voor afvalvloeistoffen van ten minste 10 liter inhoud en een
afvalzak.
c) - Op alle servicepunten moet de auto, gedurende de ganse duur der werkzaamheden,
op servicefolie staan.
- In alle gevallen waarin de kans bestaat in het morsen van vloeistof, moet de
opvangbak of een andere voorziening worden gebruikt
- Servicepunten moeten steeds schoon worden achtergelaten. Afvalstoffen, autoonderdelen, materialen en andere voorwerpen, moeten in het servicevoertuig worden
meegenomen.
- Indien toch nog verontreiniging van de ondergrond heeft plaatsgevonden, is de
serviceploeg verplicht dit, binnen de kortste tijd, aan de milieu-official of rechtstreeks
aan de wedstrijdleiding mede te delen, onder opgave van alle relevante gegevens.
Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing bij noodreparaties buiten de
voorziene servicepunten.
- Het schoonspuiten van auto’s is uitsluitend toegestaan op plaatsen die daarvoor door
het organisatiecomité zijn aangewezen.
Art. 5 : Op de in het veiligheidsboek voorziene serviceplaatsen moet ieder team op zijn stand
uitgerust zijn met de nodige brandbestrijdingsmiddelen.
Het gebruik van barbecue toestellen op de servicestanden is verboden.
Art. 6 : Op 19 augustus 2022 is het aan eenieder verboden om op enige manier het normale verloop
van de wettelijk vergunde manifestatie van de organisatie Ardeca Ypres Rally te hinderen,
hetzij door op het parcours te lopen, hetzij door voorwerpen op het parcours te leggen of
eender welke hindernis, behalve deze voorzien in het “veiligheidsboek, aan te brengen die
het normale verloop van de wedstrijd zouden kunnen hinderen.
Art. 7 : Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze bekend wordt gemaakt. Zij zal van
kracht blijven zolang deze aangelegenheid duurt.
Art. 8 : Inbreuken op deze verordening worden bestraft met een gemeentelijke administratieve
sanctie tussen de 50 en 250 euro, overeenkomstig het reglement op de gemeentelijke
administratieve sancties en de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Art. 9 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de bevolking door publicatie op de gemeentelijke
website.
Art. 10 : Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar :
Het Agentschap voor binnenlands bestuur (digitaal loket)
Vzw Superstage
De provinciegouverneur van West-Vlaanderen
Lokale politie PZ Arro Ieper dienst operaties;
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Korpschef van de lokale politie Arro Ieper;
De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper;
De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank.
Brandweer en ambulancediensten;
AWV;
De Lijn;
De hulpverleningszone Westhoek

Art. 6 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting.

Gedaan te Mesen, op 26 juli 2022.

De algemeen directeur,
Getekend door:Patrick Florissoone (Sign
Getekend op:2022-07-26 13:59:16 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

Patrick FLORISSOONE

De burgemeester,
Getekend door:Sandy Evrard (Signature)
Getekend op:2022-07-26 12:05:37 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

Sandy EVRARD - MNZM
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