
 Schepencollege 
Zitting van 5 maart 2018 

Uittreksel 
 
 

Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Dominik Ronse: secretaris 

 
Goedkeuren van het gebruik van de verbindingswegen over grondgebied Ingelmunster naar 
aanleiding van ORC Canal Rally op zondag 27 mei 2018 
Het COLLEGE, 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 inzonderheid op titel I, hoofdstuk II, zoals gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het algemeen politiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 september 2015; 
Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) en meermaals gewijzigd; 
Gelet op het besluit van 1 juni 1995van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en meermaals gewijzigd; 
Overwegende dat op 26 en 27 mei 2018 de ORC Canal Rally wordt georganiseerd in en rond Oostrozebeke; 
Overwegende dat ze wegens wegeniswerken aan de Fabiolabrug en Fabiolaan noodgedwongen de 

verbindingsweg naar de klassementsproef van Hulste moeten verleggen; 
Overwegende dat het aanrijden naar de proef via Ooigem zou gebeuren en het verlaten via Kanaalweg–

Gentstraat–N357 richting Oostrozebeke; 
Overwegende dat dit ongeveer 1,4 kilometer over het grondgebied van de gemeente Ingelmunster betreft 

die volgens gewone verkeersregels moet verreden worden; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het gebruik van de verbindingswegen op grondgebied Ingelmunster, zoals voorgesteld op de aanvraag, 

wordt toegelaten op zaterdag 26 mei 2018 (verkenningen) en zondag 27 mei 2018 (rally). De gewone 
verkeersregels moeten gevolgd worden. 

Artikel 2 – Ongeacht de toelating van het college van burgemeester en schepenen zal de organisatie zich houden 
aan de richtlijnen verstrekt door elke officier van bestuurlijke politie in het kader van openbare rust, 
veiligheid en gezondheid. 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

In opdracht, 

De secretaris,         De burgemeester 

(get.) Dominik Ronse       (get.) Kurt Windels  

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 5 maart 2018 

 

 

 

ir. Dominik Ronse 


