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Goedkeuren tijdelijk politiereglement doortocht 'We Ride Flanders' op 02.04.2022 en wielerwedstrijd
RVV elite dames en heren op 03.04.2022
Feiten en context

Ter gelegenheid van de recreatieve wielerwedstrijd ‘We Ride Flanders’ op 2 april 2022 en de wielerwedstrijd Ronde
van Vlaanderen voor dames en Elite op 3 april 2022 moeten op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen
voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de veiligheid van het verkeer op de openbare wegen en het weren
van gevaar voor de weggebruikers te verzekeren.
De politiezone Vlaamse Ardennen verleende hiervoor advies.
Bevoegdheid en juridische grond
Artikelen 41 en 162 van de Grondwet;
Artikel 40,56, 63, 287,288 en 326 tot en met 335 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Artikelen 119, 130bis en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals gecodificeerd bij koninklijk besluit van 24 juni
1988 en bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 26 mei 1989;
Artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en wijzigingen;
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, en
wijzigingen;
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald, en wijzigingen;
Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werkplaatsen en hindernissen op de openbare
weg;
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Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de
verkeerstekens;
Het aangewezen is hiervoor een tijdelijk politiereglement uit te vaardigen om de veiligheid te verzekeren;
BESLUIT
Ter gelegenheid van de doortocht van de recreatieve wielerwedstrijd ‘We Ride Flanders’ op 02.04.2022 en de
doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor dames en Elite op 03.04.2022 op het grondgebied van de gemeente
Kluisbergen zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Artikel 1:
Het is verboden parkeren op vrijdag 1april 2022 tussen 08u00 en 20u00 aan beide zijden van het Kwaremontplein
(gedeelte tussen de kerk en ’t Palet).
Artikel 2:
Het is verboden parkeren op zaterdag 2 april 2022 tussen 06u00 en 20u00 aan beide zijden van de weg, in de
volgende straten :
-

Pontstraat
Stationsstraat (volledig)
Ronse Baan (enkel zijde Kwaremont)
Broektestraat (tussen Paddestraat en Schilderstraat)
Paddestraat
Schilderstraat
Ommegangstraat
Kwaremontplein
Lamontstraat (vanaf Ronse Baan tot Kalkhovenstraat)
Dalstraat (Tussen Driesstraat en Ter Boekerstraat)
Kalkhovenstraat
Middelloopstraat (volledig)
Keuzelingsstraat (van Kwaremontplein tot Bruggestraat)
Patersbergstraat
Stooktestraat
Driesstraat (tussen Stooktestraat en Bruggestraat)
Bruggestraat
Ronde van Vlaanderenstraat

Artikel 3:
Het is verboden parkeren op zondag 3 april 2022 tussen 06u00 – 20u00, aan beide zijden van de weg, in de volgende
straten :
-

Drogenbroodstraat
Pontstraat
Stationsstraat (volledig)
Ronse Baan
Broektestraat
Paddestraat
Schilderstraat
Feelbosstraat
Ommegangstraat
Kwaremontplein
Lamontstraat (vanaf Ronse Baan tot Kalkhovenstraat)
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-

-

Lamontstraat (vanaf Ter Boekerstraat tot Stooktestsraat)
Ter Boekerstraat (vanaf Lamontstraat tot Dalstraat)
Dalstraat (Tussen Driesstraat en Ter Boekerstraat)
Kalkhovenstraat
Middelloopstraat (volledig)
Keuzelingsstraat (van Kwaremontplein tot Bruggestraat)
Watermolenstraat
Rampe
Patersbergstraat
Stooktestraat
Driesstraat (volledig)
Bruggestraat
Neerhofstraat (tot aan de Driesstraat)
Kasteelstraat
Middenweg
Heylbroestraat
Ter Donk
Ronde van Vlaanderenstraat
Kalmontstraat (deel tussen N36 en Knoktstraat)
Knoktstraat (deel tussen Kalmontstraat en N36)
Manillestraat (deel tussen Kontrijnstraat en Hoogweg)
Kerkstraat
Zulzekestraat: richting Hoogbergstraat vanaf huisnr. 26 en richting Driesstraat tot huisnr. 57
(op 03/04/2022 om 08u00 tot na doortocht wedstrijd)
Hoogbergstraat (op 03/04/2022 om 08u00 tot na doortocht wedstrijd)
Zandstraat (op 03/04/2022 om 08u00 tot 19u00)
Molenstraat (deel tussen Zonnestraat en Stationsstraat, 50 m vóór kruispunt met de Zonnestraat, langs beide
zijden i.f.v. een vlotte doortocht van de pendelbussen van De Lijn)
Zonnestraat
1. 50 m voorbij het kruispunt met de Molenstraat langs beide zijden i.f.v. een vlotte doortocht van de
pendelbussen van De Lijn.
2. t.h.v. het politiecommissariaat, op 03/04/2022 om 08u00 tot 19u00
Parklaan
Berchemstraat
Brugzavel
Scheldestraat

Artikel 4:
Op zondag 3 april 2022 is het parkeren verboden vanaf 06u00 tot 19u00, aan beide zijden van de weg, voor
voertuigen met een maximum toegelaten massa hoger dan 3.5 ton in volgende straten :
-

Kerkstraat (gedeelte N8 vanaf de grensscheiding tot aan de Oudenaardebaan)
Oudenaardebaan (volledig)

Artikel 5:
Op zaterdag 2 april 2022 van 08u00 tot 20u00 is het verkeer op het fietspad tussen de Lamontstraat en de
Schilderstraat verboden in de richting van het centrum van Kluisbergen
• Er wordt een omleiding voor het fietsverkeer voorzien via de Ronde van Vlaanderenstraat om ter
hoogte van de Schilderstraat terug te kunnen aansluiten op het fietspad van de N36.

4

Op zondag 3 april 2022 van 10u00 tot 19u30 is het verkeer (met uitzondering van doorgangsbewijs) verboden :
•
•
•
•
•
•

op de N8: vanaf de grens met de provincie West-Vlaanderen in de Brugstraat, Kerkstraat,
Oudenaardebaan (vanaf de Pontstraat in de richting van de Brugstraat)
op de N36 : in de Kerkstraat, in de Stationsstraat en de Ronse Baan (tot Zandstraat)
in de Ronde van Vlaanderenstraat
in de Molenstraat (deel tussen Manillestraat en de Stationsstraat).
Kalmontstraat (deel tussen N36 en Knoktstraat)
Knoktstraat (deel tussen Kalmontstraat en N36)

Artikel 6:
Het verkeer is verboden in beide richtingen :
•
-

Op zaterdag 2 april 2022 van 08u00 tot 21u00 in volgende straten :

Broektestraat (uitgezonderd bewoners)
Paddestraat (uitgezonderd bewoners)
Schilderstraat (uitgezonderd bewoners)
Kalkhovenstraat (uitgezonderd bewoners)
Middelloopstraat (uitgezonderd bewoners)
Patersbergstraat (uitgezonderd bewoners)
Stooktestraat (uitgezonderd bewoners)
Lamontstraat (tussen N36 en Kalkhovenstraat) (uitgezonderd bewoners)
Bruggestraat
Driesstraat (tussen Stooktestraat en Bruggestraat)
De bewoners dienen mee te rijden in de richting van de wielertocht.
•

-

Kraaistraat
Karnemelkbeekstraat
Drogenbroodstraat
Broektestraat
Paddestraat
Ommegangstraat (volledig)
Keuzelingsstraat (volledig)
Watermolenstraat
Rampe
Schilderstraat
Feelbosstraat
Kalkhovenstraat
Middelloopstraat (volledig)
Patersbergstraat
Stooktestraat
Lamontstraat (van Ter Boekerstraat tot Stooktestraat)
•

-

Op zondag 3 april 2022 van 10u00 tot 19u30 in volgende straten, uitgezonderd voertuigen met
doorgangsbewijs van wielerwedstrijd:

Op zondag 3 april 2022 van 10u00 tot 24u00 in volgende straten, uitgezonderd voertuigen met
doorgangsbewijs van wielerwedstrijd:

Kwaremontplein (volledig)
Brugzavel
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Artikel 7:
Op zaterdag 2 april 2022 van 08u30 tot 19u30 is er éénrichtingsverkeer in de Pontstraat tussen de N8 en de
Bruggestraat (verboden in de richting van de Bruggestraat)
Op zondag 3 april 2022 vanaf 10u00 tot 19u30, is er éénrichtingsverkeer in de volgende straten :
-

Herpelgem (verboden in de richting van Rugge) behoudens bussen van de organisatie
Avelgemstraat (van Herpelgem tot aan de Kapellestraat, verboden in de richting van Rugge)
Parklaan (verboden in de richting van de Bruggestraat naar de Stationsstraat)
Dalstraat (verboden rijrichting van de Driesstraat naar Ter Boekerstraat)
Ter Boekerstraat, vanaf de Dalstraat tot de Kalverstraat (verboden rijrichting van Dalstraat naar Kalverstraat)
Neerhofstraat (verboden rijrichting van Driesstraat naar Hevelweg)
Neerhofstraat, tussen Driesstraat en Driesstraat (verboden in de rijrichting van Zulzeke)
Bruggestraat, tussen Keuzelingstraat en Ter Donk (verboden in de rijrichting van Driesstraat naar Pontstraat)

Artikel 8:
Alle signalisatie tengevolge van dit reglement wordt voorzien, geplaatst en weggehaald na de doortocht van de
wedstrijd door de gemeente. Seingevers ten laste van de inrichters of eventueel politieposten zullen op het parcours
opgesteld staan om de getroffen maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken. Ook een eventuele
wegomleiding zal aangeduid worden.
Artikel 9:
De overtredingen van dit besluit zullen beteugeld worden met politiestraffen.
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