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VEILIGHEID 

Verlenen van een machtiging voor de doortocht van een wielerwedstrijd op 30 maart 2022 

De BURGEMEESTER, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 

maart 1968; 

Gelet op artikel 50 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, vastgesteld bij 

koninklijk besluit van 1 december 1975;  

Gelet op de artikels 2.2e lid, 10, 21 voor het Vlaams Gewest van het koninklijk besluit van 21 augustus 

1967 tot reglementering der wielerwedstrijden en van de veldritten;  

Gelet op de onderrichtingen van 8 januari 1971 van de heren ministers van Binnenlandse Zaken en van 

Openbare Werken;  

Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 5 maart 1985 houdende bepaling van de minimumleeftijd 

voor deelnemers aan wielerwedstrijden;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieven van 13 maart 1985 houdende deelneming van jongeren 

aan wielerwedstrijden;  

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van alle 

terreinwedstrijden;  

Gelet op het aan de burgemeester toegezonden verzoek;  

Gelet op het positief advies van het Agentschap wegen en verkeer van 25 januari 2022;  

BESLUIT:  

Artikel 1 -  Onder voorbehoud van de strikte naleving van de voorschriften opgegeven door de overheid die de 

vergunning tot het inrichten verleende, wordt aan Guy Delesie, secretaris en koersdirecteur van 

Dwars door Vlaanderen 2022, vergunning verleend voor een doortocht op het grondgebied van de 
gemeente Ingelmunster op 30 maart 2022, voor de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen 2022, 

volgens de aanduidingen verstrekt in de vergunningsaanvraag en de vergunning van de 

Administratie Wegen- en Verkeer voor het gebruik van de gewestweg;  

Er wordt toelating verleend een doortocht op de hierna vermelde wegen: 

• Bruggestraat 

• De Ring 

• Kortrijkstraat 

Artikel 3 -  Voor het verzekeren van de veiligheid op de hierna vermelde plaatsen moeten de inrichters zich 

laten bijstaan door signaalgevers. De signaalgevers (eventuele mobiele) zullen voldoen aan de 

wettelijke voorwaarden en moeten ingezet worden op volgende plaatsen: 

• Kruispunt Bruggestraat / Bruggestraat (straat thv 308) 

• Kruispunt Bruggestraat / Molleveld 

• Kruispunt Bruggestraat / Zwanestraat / Heirweg Noord 

• Kruispunt Bruggestraat / Meersstraat 

• Kruispunt Bruggestraat / De Hoogte 

• Kruispunt Bruggestraat / Steenovenstraat / Kruisstraat 

• Rotonde Bruggestraat / De Ring 

• Kruispunt De Ring / Kleine Weg 

• Rotonde De Ring / Meulebekestraat 

• Kruispunt De Ring / Bollewerpstraat (x2) 

• Rotonde De Ring / Oostrozebekestraat 



 

 

 

• Kruispunt De Ring / Kortrijkstraat 

• Kruispunt Kotrijkstraat / Lendeledestraat / Kweekstraat (x2) 

Artikel 4 -  Eventuele richtlijnen van de politie MIDOW, die tot doel hebben de veiligheid van de deelnemers 

en de weggebruikers te verzekeren moeten stipt nageleefd worden. 

Artikel 5 - De politie MIDOW zal de ordedienst verzekeren op volgende plaatsen: 

• Rotonde Bruggestraat / Grote Roeselarestraat (2x) 

• Rotonde Bruggestraat / De Ring (2x) 

• Rotonde De Ring / Meulebekestraat (2x) 

• Rotonde De Ring / Oostrozebekestraat (2x) 

• Kruisput De Ring / Gentstraat (2x) 

• Kruispunt De Ring / Kortrijkstraat 

Artikel 6 - Het gemeentebestuur Ingelmunster verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in 

verband met, of naar aanleiding van ongevallen die door de wedstrijd veroorzaakt worden. 

Ingelmunster, 

De burgemeester De algemeen directeur, voor medeondertekening 

Kurt Windels ir. Dominik Ronse 


