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SCHEPENCOLLEGE 

Aanwezig: 

Zitting van maandag, 13 maart 2017 

Marnic De Meulemeester: burgemeester; 
Lieven Cnudde, Peter Simoens, '2.adue Partoi.8-, John Adam, Guy Hove, 
Richard Eeckhaut, Peter Dossche: schepenen; 
Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen; 
Luc Vanquickenbome : secretaris. 

Bestuur Sport. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van inrichten van 
wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen Beloften 08/04/2017 - leurhandel 

Het college van burgemeester en schepenen, 

'.,1. 
' -

Overwegende de aanvraag tot het inrichten van de wielerwedstrijd " Ronde van Vlaanderen voor Beloften 
"op zaterdag 08 april 2017; 

Overwegende de toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen tot het organiseren 
hiervan, 

Overwegende de vraag tot het uitvoeren van sommige vormen van leurhandel in de zone waar de 
activiteiten plaats vinden; 

Overwegende dat de openbare orde en rust dient verzekerd te worden op deze manifestatie die een grote 
concentratie van publiek meebrengt; 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet Art. 135 § 2; 

Gelet op de Wet op de ambulante handel van 25 juni 1993, 

Gelet op het algemeen stedelijk politiereglement van de Stad Oudenaarde, goedgekeurd in zitting van 5 
juli 1971, in het bijzonder Hoofdstuk Il, feestelijkheden, art 96 inzake een zonaal verbod tot leurhandel, 

BESLUIT: 

Artikel 1: Instellen feestzone, leurhandel en promotie: op zaterdag 08 april 2017 is het ter gelegenheid 
van de wielerwedstrijd " Ronde van Vlaanderen voor Beloften " : 

- In de Prins Leopoldstraat vanaf de Fortstraat tot de Rode Los

- In de Galgestraat vanaf de Rode Los tot de Bulkendreef

- In de Fortstraat

van 08.00 uur tot 18.00 uur verboden de openbare weg geheel of gedeeltelijk te ontrekken aan zijn 
openbare bestemming. 

1.1 : door leurhandel, uitgezonderd op de aangeduide plaatsen door de organisatoren van de Ronde van 
Vlaanderen voor Beloften en mits door de organisatoren aan de ambulante handelaar een specifieke 
standplaats werd toegewezen middels een nominatief en schriftelijk bewijs voorafgaand aan de 
plaatsinneming, 

1.2: door de gelegenheidsverkoop van voedingswaren of dranken, al dan niet om ze ter plaatse te nuttigen, 
uitgezonderd de gelegenheidsverkoop uitgebaat of toegelaten door of onder de hoedanigheid van de 
organisatoren, 






