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TOELATING TOT HET ORGANISEREN VAN DE AUTORALLY 'OMLOOP VAN
VLAANDEREN' OP 3 EN 4 SEPTEMBER 2021
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur – artikel 56 – de bevoegdheden van het college van
burgemeester en schepenen
Naam burgemeester : Dirk Sioen - bevoegd voor politie & veiligheid
Naam behandelende ambtena(a)r(en) : Jasper Vallaeys
Wetgeving
-

-

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968
Koninklijk Besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de
organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of
gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben
Omzendbrief OOP25 van 15 december 1997 en OOP25bis van 3 juli 1998 ter
begeleiding van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de
reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor
auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben
Ministerieel besluit van 19 november 1998 houdende de voorwaarden tot het
afleveren van de bewijzen van bekwaamheid voor stewards, baancommissarissen en
veiligheidschefs bij sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of
gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben

Documenten en voorgeschiedenis
-

Officieuze aanvraag dd. 13 januari 2021 tot het organiseren van de autorally 61ste
ConXioN Omloop van Vlaanderen te Roeselare op 3 en 4 september 2021 deels op het
grondgebied van de gemeente Zonnebeke
Advies verantwoordelijke wegen dd. 14 januari en update wegenwerken 17 mei 2021

Financieel
Niet van toepassing
Terugkoppeling naar het strategische meerjarig beleidsplan : Nee

Visum
Niet van toepassing
Advies van de dienst en motivatie
-

Advies dienst wegen: De wegeniswerken in de Wallemolenstraat zijn reeds gestart en
zullen tegen het bouwverlof gedaan zijn. De rally zal dus normaal gezien kunnen
doorgaan.
De evenementenverantwoordelijke sluit zich aan bij de adviezen hierboven vermeld
Vermits de snelheidsritten jaarlijks vergund worden, is het wenselijk ook dit jaar
opnieuw de toelating te geven

Openbare stemming
Unaniem goedgekeurd
Besluitvorming
Het college van burgemeester en schepenen verleent de toelating aan vzw
Automobielclub Midden Vlaanderen tot het organiseren van 61ste Internationale Autorally
te Roeselare op 3 en 4 september 2021 – deels op het grondgebied van de gemeente
Zonnebeke, onder navermelde voorwaarden :
-

Tijdige indiening officiële aanvraag
Organiseren van een gemeentelijke coördinatievergadering, waarop de
burgemeester of zijn gemachtigde wordt uitgenodigd
Planning wegenwerken op te vragen bij Filip Carrein – verantwoordelijke
wegenwerken – kort voor de rally plaatsvindt
Klassementsproef De Ruiter : 2 maal te verrijden op vrijdag 3 september 2021
tussen 16.00 uur en 23.00 uur, conform het op de kaart aangeduide parcours
Klassementsproef Passendale : 3 maal te verrijden op zaterdag 4 september
2021 tussen 7.00 uur en 23.00 uur, conform het op de kaart aangeduide
parcours
De definitieve vergunning zal pas verleend worden nadat aan alle wettelijke
voorwaarden is voldaan en alle nodige machtigingen werden bekomen en
voorgelegd
Sensibilisering, responsabilisering en waarschuwen van het publiek via diverse
kanalen
Verwittigen en afspraken maken met de bewoners langs het parcours
Naleving van alle veiligheidsnormen (verkeer, parkeerzones, veiligheidszones,
enz)
Het ontwerp van veiligheidsplan wordt goedgekeurd
Voorlegging van een definitief veiligheidsplan conform artikel 11 van het
koninklijk besluit van 28 maart 2003
Neerlegging van een waarborg van 2.500 euro bij de financieel directeur

Afschrift van huidig besluit zal overgemaakt worden aan :
-

De organisator
De lokale politie Arro Ieper te Zonnebeke
De dienstchef van de brandweer te Zonnebeke
De verantwoordelijke wegenwerken
Het hoofd van de technische dienst – gemeente Zonnebeke
De ambtenaar noodplanning
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