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

ARDECA YPRES RALLY 2022
Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van het
instellen van verboden zones
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 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 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;
Overwegende dat dit evenement een weerslag heeft op de openbare orde en veiligheid. Gezien de
aard van de manifestatie zijn bijzondere veiligheidsmaatregelen noodzakelijk om de toeschouwers
te beschermen. Daarnaast zijn er naar aanleiding van de bedoelde manifestatie bijzondere
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog
op een vlot verloop van het normale verkeer;
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Gelet op het gunstig advies van de “veiligheidscommissie” voor de organisatie van de Ardeca Ypres
Rally 2022;
BESLUIT :
Art. 1 : Op vrijdag 19 augustus 2022 van 07.00 uur tot 21.00 uur is het verkeer voor alle voertuigen
(uitgezonderd deelnemers, organisatoren, ordediensten en hulpdiensten) en het verkeer voor
voetgangers verboden, zowel op de rijbaan als over een afstand van 10 meter links en rechts
van de rand van de rijbaan, in navolgende straten :
Voor de KP Mesen-Middelhoek : Vier Koningenstraat, Slijpstraat, Korte Mooiestraat en Markt
Art. 2 : Het gebruik van metalen “piketten” om de verboden zones aan te duiden zoals voorzien in
het veiligheidsplan is verboden.
Art. 3 : De bijlagen met de tekeningen maken integraal deel uit van onderhavig reglement.
Art. 4 : De bij deze verordening getroffen maatregelen zullen op genoemde dagen ter kennis
gebracht worden aan de weggebruikers bij middel van de passende verkeersborden zoals
voorzien in het K.B. dd. 01 december 1975 houdende het Algemeen Reglement op de politie
van het Wegverkeer en meer bepaald zoals beschreven in bijlage 4 van de omzendbrief OOP
25 d.d. 1 april 2006.
Art. 5 : Deze verordening wordt van kracht 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.
Art. 6 : Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere straffen
door andere wetten voorzien.
Art. 7 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de bevolking door publicatie op de gemeentelijke
website.
Art. 8 : 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;
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. 9 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting.
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Gedaan te Mesen, op 25 juli 2022.

De algemeen directeur,
Getekend door:Patrick Florissoone (Sign
Getekend op:2022-07-26 11:37:49 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

Patrick FLORISSOONE

De burgemeester,
Getekend door:Sandy Evrard (Signature)
Getekend op:2022-07-26 11:35:58 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

Sandy EVRARD - MNZM
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