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Mobiliteit. Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd miniemen- 
en aspirantenkoers Elst op 29/08/2021.

Aanleiding
De wielerwedstrijd miniemen- en aspirantenkoers Elst op 29/08/2021.

Regelgeving
De nieuwe gemeentewet;
Het decreet lokaal bestuur;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Feiten, context en argumentatie
De wielerwedstrijd miniemen- en aspirantenkoers Elst doorkruist op 29/08/2021 onze 
gemeente;
Om reden van reden van openbare veiligheid dienen politiemaatregelen getroffen te worden;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Art. 1 - Ter gelegenheid van miniemen- en aspirantenkoers Elst op 29/08/2021 zullen, tussen 
08u00 en 18u30, volgende politiemaatregelen van kracht zijn :
- verboden parkeren en stilstaan : Gentsestraat (tussen Ommegangstraat en Vissegem); 
Ommegangstraat; St-Apolloniastraat; Lepelstraat; Heringstraat; Vissegem
- verbod doorgaand verkeer : Gentsestraat (tussen Ommegangstraat en Vissegem); 
Ommegangstraat; St-Apolloniastraat; Lepelstraat; Heringstraat; Vissegem
Omleiding:
- Verkeer komende van Brakel Kleibergstraat richting Zwalm wordt omgeleid via 
Oudenaardsestraat – Heerweg – Dorpsstraat – Broekestraat – Boekelbaan;



- Verkeer komende van Zwalm “Kruispunt Den Os” richting Brakel wordt omgeleid via 
Boekelbaan – Broekestraat – Dorpsstraat – Heerweg - Oudenaardsestraat
Art.2.- Op de in artikel 1 aangeduide wegen zullen de gepaste signalisatietekens aangebracht en 
eventueel politieposten worden geplaatst om de getroffen maatregelen aan de weggebruikers 
kenbaar te maken.
Art.3.- Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 van het 
decreet lokaal bestuur.
Art.4.- Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende 
de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij KB. dd. 16 maart 1968 met latere wijzigingen en 
aanvullingen.
Art.5.- Afschriften van deze bepalingen zullen ter kennisgeving overgemaakt worden aan de 
Zonechef politie Brakel, brandweer en De Lijn.
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