TEMSE

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

van2 april 20í9

Tiideliike politieverordeninq - Ronde van Vlaanderen op 7 april 2019 - Bescherminq van
het luchtruim

De burgemeester

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,119bis, 134 51 en 135 52;
Gelet op de wet van 24 juni 2013, betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, met latere wijzigingen;
Ovenruegende dat de gemeente als taak heeft in te staan voor een goede politie over de
openbare zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de openbare plaatsen;

Ovenvegende dat de 103de Ronde van Vlaanderen plaatsvindt op zondag 7 aprrl2019 en de
gemeente Temse werd opgenomen in het parcours van de Ronde 2019;
Overuvegende dat het college in zitting van 4 februari 2019 zijn goedkeuring verleende aan de
organisatie van de Ronde 2019 op het voorgesteld parcours op het grondgebied van Temse,
meer bepaald Velle en Elversele;

Ovenvegende dat er rekening moet worden gehouden met het tijdelijk gereserveerd luchtruim
(TSA) ingesteld door de Federale overheidsdienst Mobiliteit, directoraat Luchtvaart, tijdens de
passage van de Ronde 2019;

Overwegende dat op voorstel van de dienst Noodplanning van het Provinciebestuur, via
Preventieadviseur Bob De Ryck, werd gevraagd om bij hoogdringendheid tijdelijk extra
maatregelen te nemen ter beveiliging van het luchtverkeer;
Overwegende dat dit besluit in werking treedt op zondag 7 april van 8u tot 14u en dat het
toepassingsgebied een zone van 500m zijdelings van het parcours op het grondgebied Temse
omvat;
Ovenruegende dat het de bedoeling is om gemeentelijke administratieve sancties van
toepassing te stellen op dit tijdelijk reglement, conform de bepalingen van het nieuw Algemeen
Gemeentelijk Politiereglement van Temse, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 27 maart
2017, waarbij hoofdstuk 7. lnbreuken, sancties en procedure, integraal van toepassing is op
dit reglement;
Overwegende dat het besluit zal worden bekendgemaakt door publicatie op de gemeentelijke
website en facebookpagina;

BESLIST

Art

'1: Een tijdelijk besluit

Art2:

n.a.v. de Ronde van Vlaanderen op te stellen, en dit besluit in
werking te laten treden op zondag 7 april van 8u tot 14 u.
Het toepassingsgebied van dit besluit omvat een zone van 500m zijdelings van het
parcours van de Ronde 2019 op het grondgebied Temse.

Art

3: Er dient rekening gehouden te worden met het tUdelijk gereserveerd luchtruim (TSA)
ingesteld door de Federale overheidsdienst Mobiliteit, directoraat Luchtvaart, tijdens
de passage van de Ronde 2019.

Art

4:

Torenkranen, hoogwerkers, verreikers, torens, mogen in een zone van 500 meter
zijdelings van het parcours van de Ronde van Vlaanderen voor Elite mannen of
vrouwen niet hoger dan 20 m van het maaiveld reiken. Deze moeten beschikken over
de nodige wettelijke keuringsattesten en kunnen bij gevaar voor omstaanders op bevel
van de burgemeester worden weggehaald. Het is verboden om voorgaande toestellen
te gebruiken om publiek op een bepaalde hoogte te brengen.

Art

5:

Zeppelins of warme luchtballonnen mogen in een zone van 500 meter zijdelings van
het parcours van de Ronde van Vlaanderen niet opgesteld worden, stijgen of landen.

Art

6:

Het particulier gebruik van drones is niet toegelaten in de zone van 500 meter links
en 500 meter rechts van het parcours. Verder geldt de vigerende wetgeving rond het
gebruik van drones.

Art

7: De burgemeester kan naar plaats, tijd en omstandigheden bijkomende maatregelen
opleggen.

Art

8:

Art

9: Deze tijdelijke politieverordening

Voor zover wetten, decreten en besluiten, algemene of provinciale verordeningen niet
in andere straffen of sancties voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van
deze tijdelijke politieverordening gestraft worden met een administratieve sanctie,
overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties en hoofdstuk 7 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement van ïemse.

wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen
285,287 en 288 van het decreet lokaal bestuur.

Art 10: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
de gemeenteraadsleden,
de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Juridische aangelegenheden, Cel
Administratieve Sancties, Gouvernementstraal 1, 9000 Gent
de Procureur des Konings van het Parket Oost-Vlaanderen
de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
de griffie van de Politierechtbank te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas
de korpschef van de politiezone Kruibeke-Temse
de zonecommandant van de Hulpverleningszone Waasland.
Gedaan te Temse op 2 april20

Luc De
burgemeester

