UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.
Vergadering van 20 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 naar aanleiding van de bio- en
streekproductenmarkt - seizoen 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 16 december 2019 werd er bij het gemeentebestuur een aanvraag ingediend betreffende
de verkeersregeling naar aanleiding van de bio- en streekproductenmarkt op de volgende
data: Zondag 01/03/2020 - Zondag 05/04/2020 - Zondag 03/05/2020 - Zondag 07/06/2020 Zondag 05/07/2020 - Zondag 02/08/2020 - Zondag 06/09/2020 - Zondag 04/10/2020 Zondag 06/12/2020.
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
De gemeente voorziet indien nodig in de verwittiging van externe partners (bv. De Lijn,
Agentschap Wegen & Verkeer, BPost, Brandweerzone Rand, …).
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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 Bio- en streekproductenmarkt te zijn volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen van kracht op:
Zondag 01/03/2020
Zondag 05/04/2020
Zondag 03/05/2020
Zondag 07/06/2020
Zondag 05/07/2020
Zondag 02/08/2020
Zondag 06/09/2020
Zondag 04/10/2020
Zondag 06/12/2020
Telkens van 08u00 tot 15u00
Art. 2: Parkeer- en stilstandverbod
Er geldt een parkeer- en stilstandverbod d.m.v. borden E3 met tijdsbepalende onderborden
van 08u00 tot 15u00 onderpijlborden op volgende locatie: Driehoekstraat, de
parkeerplaatsen t.h.v. het pleintje .
Plaatsing van parkeerverbodsignalisatie dient minimum 4 kalenderdagen vooraf te gebeuren.
Art. 3: 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. 4.Hulpdiensten
Ten allen tijden dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten van minimum
4 meter.
Art. 5.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. 6.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
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de verantwoordelijke inrichters, indien nodig.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Bij bevel:
Algemeen directeur

Burgemeester

3/3

