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Provincie Oost-Vlaanderen

POLITIEBESLUIT
Verplichting tot het dragen van een mondmasker langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen
Verbod op particulier gebruik van drones tijdens de Ronde van Vlaanderen

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,

Gelet op aftikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2 van de wet van
6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de stiaffen uit te spreken tegen de
overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding

van het coronavirus COVID-l9 te beperken;
Gelet op het protocol voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden;
Overwegende dat op 18 oKober 2020 de Ronde van Vlaanderen wordt gereden op het grondgebied
van verschillende Oost-Vlaamse gemeenten;
Overwegende dat elke burgemeester door mijn ambt een kader krijgt aangereikt om lokaal de veiligheid
van het evenement te garanderen;

dat hierdoor in de 'veilígheidszones' randevenementen verboden zijn, en het publiek verboden of
beperkt kan worden;
Overwegende dat eiders langs het parcours samenscholingen beperkt zijn
voor familie- of vriendenbijeenkomst);

tot 10 personen (de limiet

Ovennregende dat bij dergelijke samenscholingen de veiligheidsafstand bewaard moet worden, tenzij dit
met personen van de sociale bubbel is;
Ovenruegende dat onmogelijk kan ingeschat worden hoeveel mensen zich toch naar het parcours zullen
begeven, ondanks het feit dat ze zullen aangemoedigd worden om de Ronde thuis te bekijken;

Ovenruegende dat de regels met betrekking tot het dragen van een mondmasker verschillen van
gemeente tot gemeente, en dat een uniforme regelgeving aangewezen is voor alle gemeenten langs
het parcours;
Overwegende dat ook de preventieve beveiliging van het luchtruim best bovenlokaalwordt aangepakt;
Ovenruegende dat door de organisator een TSA (tijdelijk afgescheiden burgerlijk luchtruim) wordt
aangevraagd om de helikopters van politie en televisieploegen te kunnen laten werken in een exclusief
voor hen voorbehouden zone, dÍe meebeweegt met de wedstrijdkaravaan;

Overwegende dat er door mijn ambt op vraag van de lokale overheden ook een verbod op stijgen en
landen wordt aangevraagd bij het Directoraat LuchWaaft om 'helikopterdopen'te ontraden in de buurt
van de regio Oudenaarde-Kluisbergen-Ronsei
Overwpgende dat professionefe gebruikers van drones gebonden zijn door deze maatregelen, maar dat
pafticuliere gebruikers van drones hierdoor niet gebonden zijn;
Overwegende dat het gebruik van sommige'particuliere'drones gevaren met zich meebrengt zoals blijK
uit een advies van DAFA (detachement luchtsteun van de federale politie);
'een drone die lager of even hoog vliegt als de heli (rond de 300ft), wordt in deze omstandigheden
allbht niet of te laat gespotr'

ândenijds kan het zün dat een drone wordt ovenlogen door een heti. Tot op een hoogte van 300 ft
boven de vlieghoogte van de drone kan de downwash van een heli een crash uan dit toestel
veroorzaken. Deze zaken houden hierdoor extra rßbo's in t.a.v. het publiek.'
Om deze redenen;

BESLUIT

ARTIKEL 1:
Het dragen van een mondmasker op 18 oktober 2020 te verplichten langs het parcours van de Ronde
van Vlaanderen, vanaf één uur vóór tot één uur na de verwachte doortocht (snelste schema) van de
elite heren en de elite dames.
ARTIKEL 2:
Het is verboden op 18 oktober 2020 om een drone te laten stijgen, landen of vliegen in een perimeter
van 500 meter langs weerszijden van het parcours van de Ronde van Vlaanderen van de elite heren en
de elite dames, vanaf 9.45u tot 18u.

ARTIKEL 2: Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de betrokken gemeenten langs het
parcgurs: Berlare, Beveren, Brakel, Dendermonde, Erpe-Mere, Hamme, Hezele, Horebeke, Kluisbergen,
Kr,uibeke, Lede, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Niklaas, Temse,
Wichelen, Wortegem-Petegem, Zele, Zottegem, en Zwalm.

ARTIKEL 3: Dit politiebesluit treedt in werking op 18 oktober 2A20.

Gent, I I SEP.

Carina

(x) Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de
strafrechtel ijke geldboeten.

