
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET 
SCHEPENCOLLEGE

Zitting van maandag, 26 september 2022

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Julie Dossche, Mathieu Mas: schepenen;
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd: John Adam: schepen

Afwezig:

Evenementen.  Evenementen - Politiereglement Aarova rally feestzone - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet;

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit 
van 16 maart 1968, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, en latere wijzigingen;

Gelet op de 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;

Gelet op de artikelen 1,2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 
van bestuurshandelingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999, betreffende het signaleren van 
verkeersbelemmeringen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op artikelen 40, 56, 63, 287, 288, en 326 tot en met 335 van het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017;

Gelet op de organisatie van “Aarova Rally feestzone” op 02-10-2022 met toestemming van het 
stadsbestuur;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
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Overwegende dat het verkeer dient geregeld te worden om de veiligheid van de deelnemers en van de 
andere weggebruikers te verzekeren;

Overwegende dat voor die gelegenheid voorzorgsmaatregelen moeten getroffen worden om de 
veiligheid van het verkeer op de openbare wegen en het weren van gevaar voor de weggebruikers te 
verzekeren;

Overwegende dat het aangewezen is hiervoor een tijdelijk aanvullend politiereglement uit te 
vaardigen;

Overwegende de toekenning van het evenement in categorie klasse B;

Link met het meerjarenplan

BD-8: We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk vrijetijdsaanbod;

Budgettaire weerslag

Niet van toepassing;

Communicatie

De dienst maakt het besluit over aan de organisator.
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Besluit

Artikel 1: Vastleggen van de feestzone 

Voor de organisatie van de Aarova Rally wordt vanaf zondag 2 oktober 2022 van 7.00 u. tot zondag 2 
oktober 20.00 u. een feestzone vastgelegd op De Bruwaan, hierna genoemd ‘feestzone’, zijnde binnen 
het parcours, op het parcours en 100m buiten het parcours.

Artikel 2: Behoud van bestemming openbare weg

In deze feestzone is het verboden de openbare weg geheel of gedeeltelijk te onttrekken aan zijn 
openbare bestemming 

Artikel 2.1: door leurhandel, uitgezonderd op de aangeduide plaatsen door de organisatoren en mits 
door de organisator aan de ambulante handelaar een specifieke standplaats werd toegewezen middels 
een nominatief en schriftelijk bewijs voorafgaand aan de plaatsinneming

Artikel 2.2: door de gelegenheidsverkoop van voedingswaren of dranken, al dan niet om ze ter plaatse 
te nuttigen, uitgezonderd de gelegenheidsslijterijen uitgebaat door de foorkramers die een 
overeenkomst hebben met Stad Oudenaarde

Artikel 2.3: door het organiseren van promotieactiviteiten, het uitbouwen van een reclamestand of het 
plaatsen van reclameborden, allen van gelijk welke aard dan ook, behoudens bestaande en reeds 
vergunde standen of borden, al dan niet met het gratis ter beschikking stellen van goederen aan het 
publiek of het uitdelen ervan aan het publiek,

Artikel 3: Machtiging door de organisator

In deze feestzone kunnen de foorkramers naar aanleiding van, en ter gelegenheid van dit evenement, 
machtigingen middels een nominatief en schriftelijk document afleveren tot het innemen van de 
openbare weg voor leurhandel, gelegenheidsverkoop of voor andere promotieactiviteiten.

Artikel 4: Opvolging van de aanmaning door de organisator 

Artikel 4.1: leurhandelaars en alle anderen die in overtreding met huidig reglement hun ambulante 
handel of verkoop beoefenen in deze feestzone, dienen deze feestzone met hun ambulante handel, hun 
producten, hun voertuigen en alle uitrusting daarvoor onmiddellijk te verlaten, na elke aanmaning door 
de organisator.

Artikel 4.2: verbruikersterrassen, koopwaren, de gelegenheidsverkoop van voedingswaren of dranken, 
of om het even welke andere voorwerpen geplaatst op de openbare weg in deze feestzone zonder 
voorafgaande machtiging of vergunning moeten door de overtreder na aanmaning door de organisator 
worden weggenomen. 

Artikel 4.3: verbruikersterrassen, koopwaren, de gelegenheidsverkoop van voedingswaren of dranken, 
of om het even welke andere voorwerpen geplaatst op de openbare weg en niet in overeenstemming 
zijn met de algemene plaatsingsvoorwaarden of de bijzondere condities vermeld in de afgeleverde 
machtiging of vergunning of niet in overeenstemming met het politiereglement moeten door de 
overtreder na aanmaning door de organisator worden weggenomen.

Artikel 4.4: de promotieactiviteiten, het uitbouwen van een reclamestand of het plaatsen van 
reclameborden , allen van gelijk welke aard dan ook , al dan niet met het gratis ter beschikking stellen 
van goederen aan het publiek of het uitdelen ervan aan het publiek, moeten door de overtreder na 
aanmaning door de organisator worden gestaakt . 

Artikel 4.5: de rijbaan moet binnen de feestzone te allen tijde vrij blijven van terrassen, kramen of 
andere belemmeringen.

Artikel 5: Opstellen proces-verbaal – bevel van de politie

Als aan de aanmaning door de organisator niet onmiddellijk wordt voldaan, kan door een bevoegde 
politieambtenaar een proces-verbaal worden opgesteld en kan de politie het verkeer op de openbare 
weg vrijmaken door het bevel te geven 
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Artikel 5.1: aan de leurhandelaars en alle anderen die in overtreding met huidig reglement hun 
ambulante handel of verkoop beoefenen in deze feestzone, deze feestzone met hun ambulante handel, 
hun producten, hun voertuigen en alle uitrusting onmiddellijk te verlaten, 

Artikel 5.2: aan de overtreder om de verbruikersterrassen, koopwaren, de gelegenheidsverkoop van 
voedingswaren of dranken, of om het even welke andere voorwerpen geplaatst op de openbare weg in 
deze feestzone zonder voorafgaande machtiging of vergunning onmiddellijk weg te nemen,

Artikel 5.3: aan de overtreder om de verbruikersterrassen, koopwaren, de gelegenheidsverkoop van 
voedingswaren of dranken, of om het even welke andere voorwerpen geplaatst op de openbare weg en 
niet in overeenstemming zijn met de algemene plaatsingsvoorwaarden of de bijzondere condities 
vermeld in de afgeleverde machtiging of vergunning of niet in overeenstemming met het 
politiereglement onmiddellijk weg te nemen,

Artikel 5.4: aan de uitvoerders van de promotie-activiteiten, de plaatsers van een reclamestand of van 
reclameborden , allen van gelijk welke aard dan ook, al dan niet met het gratis ter beschikking stellen 
van goederen aan het publiek of het uitdelen ervan aan het publiek, dit onmiddellijk te staken en de 
feestzone te verlaten met alle goederen,

Artikel 6: Bevel burgemeester ambtshalve verwijdering

Bij weigering om aan het bevel door de politie te voldoen kan op bevel van de burgemeester worden 
overgegaan tot de ambtshalve verwijdering van de ambulante handel (inbegrepen de producten, de 
voertuigen en alle uitrusting daarvoor dienend), van de niet vergunde verbruikersterrassen, van de niet 
vergunde koopwaren, van de niet vergunde gelegenheidsverkoop van voedingswaren of dranken, of 
om het even welke andere niet vergunde voorwerpen op last en risico van de overtreder of de 
burgerlijk aansprakelijke persoon.

Artikel 7: Vrij verkeer bij einde manifestatie

Elke tijdelijke en privatieve ingebruikneming van de openbare weg in de feestzone dient dermate te 
geschieden dat bij het einde van de manifestatie of na het instellen van het normale verkeersregime in 
de feestzone alle weggebruikers op normale wijze aan het verkeer kunnen deelnemen.

Artikel 8: Bescherming van het luchtruim

Er moet rekening worden gehouden met het tijdelijk gereserveerd luchtruim (TSA) ingesteld door de 
Federale overheidsdienst Mobiliteit, directoraat Luchtvaart. 
De organisator is verplicht een schriftelijke toelating te vragen aan de Burgemeester voor het opstijgen 
of landen van schroefheftuigen, luchtballonnen, drones of andere luchtvaartuigen. Er moet voldaan 
worden aan volgende voorwaarden:
-Er moet een toelating zijn van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Luchtvaart voor het 
inrichten van de heli-landingsplaats.
-De inrichting moet voldoen aan de wettelijke referentie waarnaar wordt verwezen in het ministerieel 
besluit van 24 december 1970 houdende regeling van de landingen en opstijgingen van 
hefschroefvliegtuigen buiten de luchtvaartterreinen.
-De tankplaatsen worden in overleg met de gemeentelijke veiligheidscel vastgelegd.
-Alle mogelijke veiligheidsmaatregelen moeten in acht worden genomen om de burgers en omgeving 
te beschermen. Bij mogelijke incidenten of bijkomende risico’s wordt de activiteit onmiddellijk door 
de burgemeester stopgezet en worden de nodige instanties onmiddellijk ingelicht.

Er moet rekening worden gehouden met het tijdelijk verbod op stijgen en landen, ingesteld door de 
Federale overheidsdienst Mobiliteit en vervoer luchtvaart in de Regio Oudenaarde-Kluisbergen-Ronse. 
----Torenkranen, hoogwerkers, verreikers, torens, zeppelins of warme luchtballonnen mogen in een 
zone van 500 meter zijdelings van het parcours van de Rally hoger dan 20 m van het maaiveld reiken. 
Deze moeten eveneens beschikken over de nodige wettelijke keuringsattesten en kunnen bij gevaar 
voor omstaanders op bevel van de burgemeester worden weggehaald. Het is eveneens verboden om 
voorgaande toestellen te gebruiken om publiek op een bepaalde hoogte te brengen.
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-Zeppelins of warme luchtballonnen mogen in een zone van 500 meter zijdelings van het parcours van 
de Rally niet opgesteld worden.

Er moet rekening worden gehouden met het tijdelijk verbod op stijgen, landen, en vliegen  voor 
‘particuliere’ drones, ingesteld door de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Het is verboden om in een 
zone van 500 meter links en 500 meter rechts van het parcours op te stijgen, te landen of te vliegen 
met een drone. 

Artikel 9: Dit besluit wordt, overeenkomstig artikel 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur 
afgekondigd en bekendgemaakt.

Artikel 10: Dit besluit wordt van kracht op het ogenblik van zijn bekendmaking.

Artikel 11: Overtredingen op de bepalingen van deze verordening zullen bestraft worden met de 
straffen voorzien bij de Wet betreffende de politie van het wegverkeer;

Artikel 12: Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Heren:

- Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen

- Procureur des Konings te Oudenaarde

- Hoofdcommissaris van Politie te Oudenaarde

- Hoofdgriffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde

- Hoofdgriffier bij de Politierechtbank te Oudenaarde

- De bevoegde veiligheids- en stadsdiensten.

Error! Not a valid filename.Aldus gedaan in zitting, datum als hierboven.
Namens het college,

De algemeen directeur,  De burgemeester,
Bart Baele Marnic De Meulemeester

Voor eensluidend uittreksel
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