UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 27 maart 2017.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S.
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D. Van
Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de Koning, V.
De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: J. Breugelmans, raadsleden.
Onderwerp: Punt 5: Goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: jaarlijkse kermis te Nieuwmoer.
De gemeenteraad,vergaderd in openbare zitting,
Gelet op de jaarlijks terugkerende kermis te Nieuwmoer, telkens op de derde zondag, de
vierde maandag en de vierde dinsdag na Pinksteren in de omgeving van de kerk;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van
de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 inzake de aanvullende reglementen
op de politie over het wegverkeer;
Overwegende dat dit evenement lokaal verkeershinder teweeg brengt;
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Overwegende dat de verkeershinder uitsluitend plaats heeft op gemeentewegen en gemeentelijke openbare parkings;
Overwegende dat de veiligheid dient gewaarborgd te worden;
Overwegende dat maatregelen noodzakelijk zijn met het oog op de openbare veiligheid en de
regeling van het verkeer;
Overwegende dat de te reglementeren wegen behoren tot de gemeentewegen;
Overwegende dat de bestaande reglementering moet worden opgeheven gelet op het feit dat
de jaarlijkse kermis enkel zal plaatshebben in de Prelaat Deckersstraat en op de twee
parkings gelegen aan de Prelaat Deckersstraat;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens,
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx,
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert,
René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo en
Lukas Jacobs
Artikel 1.Het voorgaande besluit van de gemeenteraad houdende de jaarlijkse kermis te Nieuwmoer,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2014, wordt opgeheven en
vervangen door onderhavig besluit.
Art. 2.Naar aanleiding van “de jaarlijkse kermis te Nieuwmoer op de derde zondag, de vierde
maandag en de vierde dinsdag na Pinksteren” zijn onderstaande, tijdelijke
verkeersmaatregelen van kracht vanaf de derde woensdag na Pinksteren 9u00 tot de vierde
woensdag na Pinksteren te 12u00.
Art. 3.Volgende openbare parkings worden afgesloten voor alle verkeer m.u.v. kermisvoertuigen:
 Prelaat Deckersstraat: parking op de hoek van de Kerkstraat
 Prelaat Deckersstraat: parking tegenover de parochiezaal (pand 8).
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van rood-wit hekken over de volledige parkingtoegangen.
Deze hekken worden voorzien van volgende signalisatie:
 een bord C3 + onderbord “uitgezonderd kermisvoertuigen”
 een bord “Manifestatie”
 de nodige verlichting.
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Art. 4.Volgende delen van de openbare weg worden afgesloten voor alle verkeer met uitzondering
van kermisvoertuigen:
 Prelaat Deckersstraat: vanaf het pand met huisnummer 8 (parochiezaal) tot aan het
kruispunt met Kerkstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van rood-wit hekken over de volledige rijbaanbreedte op voornoemde plaatsen.
Deze hekken worden voorzien van volgende signalisatie:
 een bord C3 + onderbord “uitgezonderd kermisvoertuigen”
 een bord “Manifestatie”
 de nodige verlichting.
Bijkomend wordt op het Norbertuspad (fietsverbinding P.Deckersstraat-Essensteenweg) voor
het kruispunt met de Prelaat Deckersstraat een rood-wit hek geplaatst met daarop:
 een bord “opgelet manifestatie”
 een bord “fietsers afstappen tijdens kermis”.
Art. 5.Volgende straten/straatdelen worden afgesloten voor doorgaand verkeer:
 Prelaat Deckerssstraat: tussen de Boomgaardstraat en de parochiezaal (pand 8)
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van een rood-wit hek op de rechter rijbaanhelft
op volgende locatie:
 Prelaat Deckersstraat: na het kruispunt met de Boomgaardstraat rr kerk.
Deze hekken worden voorzien van volgende signalisatie:
 een bord C3 + onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”
 een bord “Manifestatie”
 een bord F45
 een bord F41 wijzend richting Boomgaardstraat
 de nodige verlichting.
Borden C31a voorzien van onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” wordt geplaatst in de
Boomgaardstraat voor het kruispunt met de Prelaat Deckersstraat.
Art. 6.Een omleiding wordt bewegwijzerd met borden F41:
-via Boomgaardstraat - Blikstraat - J.Tilborghsstraat en Kerkstraat.
Art. 7.Er geldt een parkeer- en stilstaanverbod aan weerszijden door middel van borden E3 met
tijdsbepalende onderborden en onderpijlborden Xa-b-d op volgende plaatsen:
 Prelaat Deckersstraat: tussen de Kerkstraat en de parochiezaal (pand 8)
 Prelaat Deckersstraat: parking op de hoek van de Kerkstraat
 Prelaat Deckersstraat: parking tegenover de parochiezaal (pand 8)
Deze borden worden minimum herhaald na elk kruispunt.

3/4

Plaatsing van parkeerverbodsignalisatie dient minimum 4 kalenderdagen vooraf te gebeuren.
Art. 8.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.
Art. 9.Hulpdiensten
Ten allen tijden dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten van minimum
4 meter.
Art. 10.Huidige verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Art. 11.Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse overheid, Afdeling
Mobiliteit Beleid en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
Art. 12.Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan:
 de gouverneur van de provincie Antwerpen;
 de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen;
 de Griffier van de Politierechtbank te Antwerpen;
 de korpschef van de PZ-Grens;
 de directeur-coördinator van de bestuurlijke politie en steundienst van de federale
politie, Noordersingel 27 te 2140 Borgerhout;
 de brandweercommandant;
 de gemeentelijke technische diensten;
 de administratie Wegen en Verkeer.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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