UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.
Vergadering van 13 januari 2020.
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 van 8 april 2020 tot en met 15 april
2020 naar aanleiding van de evenementen Bar 44 + Adventure Planet, georganiseerd door
scouts Heide.
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 2 december 2019 werd er bij het gemeentebestuur een aanvraag ingediend betreffende
de verkeersregeling van 8 april 2020 tot en met 15 april 2020 naar aanleiding van de
evenementen Bar 44 + Adventure Planet, georganiseerd door scouts Heide.
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 met volgende voorwaarden:
Private veiligheid:
• De organisator dient zelf in te staan voor de veiligheid op het evenement
(fuif/festival).
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•

•

De organisator kan hiervoor gebruik maken van private veiligheid. Private veiligheid
kan door middel van een erkende bewakingsfirma (www.vigilis.be) of door inzet van
vrijwilligers (procedure zie verder).
Voor fuiven/festivals met maximum 500 bezoekers:
o is niet-structureel toezicht mogelijk door effectieve actieve leden van de
vereniging zelf.
o niet-structureel toezicht:
▪ controle van toegangsbewijzen
▪ tijdens de uitvoering van taken, welke geen toezichtstaken betreffen,
kan elke medewerker problemen of gevaarlijke situaties melden aan de
(aanwezige) hulpdiensten
▪ personen in nood naar best vermogen bijstaan
o niet toegelaten: toegangscontrole, toezicht frontstage, structureel toezicht,
dragen van tekens of kledij private veiligheid
o structureel toezicht (door firma of vrijwilligers) is ook mogelijk en wordt altijd
aangeraden

Geluidsnormen:
• Gezien de aanvraag van de organisator om af te mogen wijken van het standaard
geluidsniveau op muziekactiviteiten: een toegestane afwijking van het geluidsniveau
kleiner of gelijk aan 100 dB. Te nemen maatregelen: meten en registreren en visuele
geluidsniveau , gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
Beperken overlast:
De organisator dient er op toe te zien gedurende het gehele evenement de overlast tot een
minimum beperkt blijft voor de buurtbewoners. Dit is ook van toepassing bij einde van het
evenement (uitstroom)door:
• toezicht te houden in de nabije omgeving op een rustige uitstroom (nachtlawaai,
rondhangen, …)
• rondgang op achtergebleven voorwerpen, glas, rommel, … van het evenement in de
nabije omgeving van het evenement
• indien nodig verkeersregeling aan parkings
• Er dient steeds een vrije doorgang te zijn voor de hulpdiensten tot aan de
publieksruimten:
o 4 meter vrije doorgang zonder vaste constructies
o 2 meter volledig vrije doorgang voor de publieksbewegingen
• De organisator dient het evenement te communiceren aan de buurtbewoners:
o Ten laatste 1 week voor het evenement.
o Met vermelding van de uren van het evenement.
o Met vermelding van een telefoonnummer waar de buren terecht kunnen met
opmerkingen, klachten, vragen.
• Inzake alcohol:
o Indien de organisator sterke drank wenst te schenken en hiervoor een
vergunning krijgt adviseren wij enkel premixdranken te schenken (niet ter
plaatse mengen van dranken)
o Dient de organisator een systeem uit te werken te controle van de leeftijd (-16
voor bieren en -18 voor sterke dranken).
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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 het evenement “Scouts Heide: Bar 44 + Adventure Planet” zijn volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht van woensdag 08 april 2020 om 08u00 tot
woensdag 15 april 2020 om 16u00:
Art. 2.Verboden voor alle verkeer muv hulpdiensten
Volgende straten/straatdelen worden van 11 april 2020 om 09u00 tot 12 april 2020 om 20u00
afgesloten voor alle bestuurders muv hulpdiensten :
- Heidestatieplein: tussen Max Temmermanlaan en Heidestatieplein (ingang kerk)
- Heidestatieplein: tussen Max Temmermanlaan en Vredelaan
- Heidestatieplein: rijrichting station Heide: vanaf Heidestatieplein thv kerk tot aan
kruispunt thv station
- Vredelaan: tussen kruispunt met Kalmthoutlaan en kruispunt met Guido Gezellelaan
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van rood-wit hekken over de volledige
rijbaanbreedte aan begin en einde van de straat.
De hekken worden voorzien van volgende signalisatie :
- een bord C3
- een onderbord “Uitgezonderd hulpdiensten”
- een bord “Manifestatie”
- de nodige verlichting
Borden C31a/b met onderbord “uitgezonderd hulpdiensten” worden respectievelijk geplaatst
in de Max Temmermanlaan aan weerszijden van het kruispunt met Heidestatieplein.
Borden C31a/b met onderbord “uitgezonderd hulpdiensten” worden respectievelijk geplaatst
in de Kalmthoutlaan aan weerszijden van het kruispunt met Vredelaan.
Bord C31a met onderbord “uitgezonderd hulpdiensten” wordt geplaatst in Heidestatieplein
(station) thv kruispunt Heidestatieplein (feestzaal ’t Centrum)
Bord C31b met onderbord “uitgezonderd hulpdiensten” wordt geplaatst in de Kalmthoutlaan
thv kruispunt Heidestatieplein (feestzaal ’t Centrum)
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Bord C31a met onderbord “uitgezonderd hulpdiensten” wordt geplaatst in Guido Gezellelaan
thv kruispunt Vredelaan.
Bord C31b met onderbord “uitgezonderd hulpdiensten” wordt geplaatst in de Vredelaan thv
kruispunt Heidestatieplein (feestzaal ’t Centrum)
Zie signalisatieplan
Art. 3.Afgesloten voor doorgaand verkeer
Volgend straatdeel wordt van 11 april 2020 om 09u00 tot 12 april 2020 om 20u00
voorbehouden aan plaatselijk verkeer :
- Heidestatieplein: tussen kruispunt met Sint-Jozeflaan en kruispunt met Heidestatieplein
(ingang kerk).
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van een rood-wit hek op de rechter rijbaanhelft
op volgende locatie :
-Heidestatieplein: ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Jozeflaan.
Deze hekken worden voorzien van volgende signalisatie :
- een bord C3 + onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”
- een bord “Manifestatie”
- een bord F45
- de nodige verlichting
Borden C31a/b voorzien van onderborden “uitgezonderd plaatselijk verkeer” worden
respectievelijk geplaatst in de Sint-Jozeflaan aan weerszijden van het kruispunt met
Heidestatieplein.
Zie signalisatieplan.
Art. 4.Waarschuwingsborden “Manifestatie”
Op volgende plaatsen wordt een rood-wit hek geplaatst met daarop een bord “manifestatie”
en aandachtstrekkende verlichting :
- Kalmthoutlaan: voor het kruispunt met Vredelaan
- Heidestatieplein: rijrichting Max Temmermanlaan: na de spoorwegovergang
- Max Temmermanlaan: rijrichting spoorwegovergang: voor het kruispunt met
Heidestatieplein (ingang kerk)
-Guido Gezellelaan: Voor het kruispunt met Vredelaan
-Vredelaan: Voor het kruispunt met Guido Gezellelaan

Art. 5.Parkeerverbod en stilstandsverbod
Er geldt van woensdag 08 april 2020 om 08u00 tot woensdag 15 april 2020 om 16u00 een
parkeer- en stilstandsverbod aan weerszijden dmv borden E3 met tijdsbepalende
onderborden en onderpijlborden Xa-b-d op volgende :
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- Het ganse parkeerterrein voor de school Sint-Jozef dat zich situeert thv kruispunt
Kalmthoutlaan met Vredelaan
Zie signalisatieplan.
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 eraan
verbonden tijdelijke verkeersmaatregelen
- de bewegwijzering naar de manifestatie en de voorziene parkings.
Art. 7.Hulpdiensten
Ten allen tijde dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten van min 4 m.
Art. 8.Huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet
lokaal bestuur. De verkeersmaatregelen worden bekend gemaakt met de passende
verkeerstekens overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer.

·
·
·

Art. 9.Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan:
de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen
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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