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JURIDISCHE GROND
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
 Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 De nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119,130bis, 134§1 en 135§2.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Het evenement ‘Beach Party’ (ref. 1579273) veroorzaakt hinder op het openbaar domein
en heeft een weerslag op de openbare orde. De hinder wordt ter kennis gebracht met de
daarbij vermelde verkeersborden.
BESLUIT
Artikel 1
De hiernavolgende verkeersmaatregelen zijn van kracht naar aanleiding van een
evenement dat hinder veroorzaakt op het openbaar domein:
BEACH PARTY
Van zaterdag 13 augustus 2022 18.00 uur tot zondag 14 augustus 2022 06.00 uur
*Is het bij regenweer toegelaten om langs de Blekerijweg, van Montefoulstraat tot
Moenaardestraat, te parkeren, deels op de gelijkgrondse berm, deels op de rijbaan, langs
beide zijden van de weg
-A7b (wegversmalling)
-B19 (voorrang verlenen bij kruisend verkeer)
-Begin parkeerzone E9a met opgaande pijl (bord P)
-Einde parkeerzone E9a met neergaande pijl (bord P)
*De snelheid langs de Blekerijweg wordt, tussen de Moenaardestraat en de Montefoulstraat
in beide richtingen gereduceerd van 70km/uur tot 50km/uur tot 30km/uur.

Artikel 2
Overtreding van deze verordening wordt bestraft met politiestraffen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op het ogenblik van zijn bekendmaking.
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Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen van maandag 25 juli 2022.
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COMMUNICATIE
 Intern: de technische dienst (signalisatie); de dienst mobiliteit en de dienst
ondernemen.
 Extern: bekendmaking stedelijke website; lokale politie Arro Ieper; brandweer
Westhoek; AWV; De Lijn; de griffie van de deputatie van de provincieraad; de griffie
van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper; de griffie van de politierechtbank te Ieper
en GIPOD.
Namens het college van burgemeester en schepenen;
De wnd. algemeen directeur,
De burgemeester-voorzitter,
(get.) Guy BEUGNIES
(get.) Christof DEJAEGHER
De wnd. algemeen directeur,
Guy BEUGNIES

Voor eensluidend uittreksel;
De burgemeester-voorzitter,
Christof DEJAEGHER

