UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.
Vergadering van 4 november 2019.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; S. Lathouwers, J. Van den Bergh,
S.Hoppenbrouwers, J. Oerlemans, M. De Bock, schepenen ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: /
Onderwerp: Politiereglement houdende verkeersregeling naar aanleiding van de
verkeersdag van basisschool Maatjes op 15 mei 2020.
Juridische gronden
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
• De wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16
maart 1968.
• Het KB van 1 december 1975, houdende het algemeen reglement van de politie op het
wegverkeer.
• Het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
• Het ministerieel rondschrijven van 14 december 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens.
• De omzendbrief van de heer Gouverneur van de provincie Antwerpen van 8 september
1970.
Feiten / historiek / context
Op 23 juli 2019 werd er bij het gemeentebestuur een aanvraag ingediend betreffende de
verkeersregeling n.a.v. het evenement ‘verkeersdag basisschool Maatjes’ op 15 mei 2020.
Argumentatie
Tijdelijke maatregelen zijn noodzakelijk met het oog op de veiligheid van de deelnemers, de
bezoekers, de weggebruiker en de regeling van het verkeer tijdens deze manifestatie.
Adviezen
Advies van de PZ-Grens: GUNSTIG.
Er wordt politie-inzet voorzien voor dit evenement. De leidinggevende voor deze dienst zal op
de dag zelf contact opnemen met de organisator:
- voor het maken van praktische afspraken en/of richtlijnen,
- voor het uitwisselen van GSM-nummers voor een goede communicatie tussen
organisator en politie
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-

voor het geven van een briefing van medewerkers/ seingevers/stewards (indien van
toepassing).

De gemeente voorziet indien nodig in de verwittiging van externe partners (bv. De Lijn,
Agentschap Wegen & Verkeer, BPost, Brandweerzone Rand, …).
De gemeente dient de genomen beslissingen van het college van burgemeester en
schepenen ter kennis te brengen van de organisator, inclusief signalisatieplannen en
bijkomende voorwaarden.
BESLUIT:
Artikel 1.Naar aanleiding van de verkeersdag GBS De Maatjes zijn volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen van kracht op 15 mei 2020 van 07u00 tot 16u00
Art. 2.Afgesloten straten/straatdelen
Volgende straten/straatdelen zijn verboden voor alle verkeer :
-Kroonstraat
-Smidse Vijvers
Dit wordt ter kennis gebracht door de plaatsing van rood-wit hekken voorzien van
-een bord C3
-een bord “manifestatie”
-de nodige verlichting
op volgende locaties :
-Groespolderstraat voor het kruispunt met de Smidsevijvers
-Kroonstraat thv pand 22
-Kroonstraat na het kruispunt met Nieuwmoer-Dorp.
In de Smidse Vijvers na het kruispunt met Darm wordt een bord C3 geplaatst.
Op volgende plaatsen wordt een bord F45 geplaatst :
-Kroonstraat : na kruispunt Marijnenvennenstraat
-Groespolderstraat : na kruispunt Marijnnenvennenstraat
-Marijnnevennenstraat: thv kruispunt met Wuustwezelsteenweg.
Art. 3.Eénrichtingsverkeer
Er geldt éénrichtingsverkeer in Darm tussen de Roosendaalsebaan en
Zilverenhoeksteenweg.
Dit wordt ter kennis gebracht door
-plaatsing van borden F19 + onderbord M5 min. na elk kruispunten in de richting
-plaatsing van borden C1 + onderbord M3 min. na elk kruispunten in de tegenrichting
-plaatsing borden D1 + onderbord M3:
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-Darm tegenover Steenbakkerijstraat
-Darm tegenover Lissevenstraat
-Darm tegenover De Smidse Vijvers
-borden C31a/b + onderbord M3 op de Zilverenhoeksteenweg aan weerszijden van het
kruispunt met Darm.
Vanaf het kruispunt met De Smidse Vijvers wordt het verkeer richting Zilverenhoeksteenweg
dmv borden A7c en D1 op het rijvak richting Roosendaalsebaan gebracht tvv de verkeersdag
die gebruik maken van het met rood-witte bakens afgesloten rijvak richting
Zilverenhoeksteenweg.
Bakens worden voorzien van oranje knipperlichten.
Art. 4.Afbouw max toegelaten snelheid
In Darm wordt de max toegelaten snelheid van 70 km/u in 2 fases afgebouwd naar 30 km/u
(70-50, 50-30) thv het kruispunt met De Smidsevijvers in de rijrichting Zilverenhoeksteenweg
Art. 5.Parkeerverbod
Er geldt een parkeer- en stilstaansverbod aan weerszijden dmv borden E3 met
tijdsbepalende onderborden en onderpijlborden Xa-b-d :
-in Smidse Vijvers(volledig)
-in de Kroonstraat tussen Nieuwmoer Dorp en de Smidse Vijvers
Deze borden worden minimum herhaald na elk kruispunt.
Plaatsing van parkeerverbodsignalisatie dient minimum 4 kalenderdagen vooraf te gebeuren.
Art. 6.De inrichter staat in voor :
- de plaatsing, de instandhouding en de verwijdering van de tijdelijke signalisatie
- de schriftelijke verwittiging van de omwonenden inzake de manifestatie en de
tijdelijke verkeersmaatregelen
- de bewegwijzering naar de manifestatie en de voorziene parkings.
Art. 7.Hulpdiensten
Ten allen tijden dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten van min 4
meter.
Art. 8.Huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur van 22
december 2017. De verkeersmaatregelen worden bekend gemaakt met de passende
verkeerstekens overeenkomstig het artikel 12 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer.
Art. 9.Een kopie van deze verordening wordt overgemaakt aan:
- de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen
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-

de Griffier van de Politierechtbank te Antwerpen
de korpschef van PZ-Grens
de verantwoordelijke inrichters, indien nodig.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Bij bevel:
Algemeen directeur

Burgemeester
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