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Tijdelijk verkeersreglement - Straatfeest De Merel Goedkeuring

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe
Vercauteren, schepen; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen;
mevrouw Mizel Gebruers, OCMW-voorzitter; mevrouw Leen Mermans, secretaris wnd.

Afwezig:
mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 27 februari 2018: brief van Renate Verbist met vraag om een straatfeest te organiseren in de
Merellaan.
Feiten en context
 De organisator wil een straatfeest organiseren op zaterdag 25 augustus 2018 en vraagt om
een tijdelijk verkeersreglement te maken
 Het is nodig voor onze gemeentewegen verkeersmaatregelen te nemen uit
veiligheidsoverwegingen en om het verkeer vlot te laten verlopen.
Juridische grond
 7 november 2016: algemeen aanvullend gemeentelijk verkeersreglement
 3 april 2009: omzendbrief MOB/2009/01
 23 januari 2009: besluit Vlaamse Regering over de aanvullende reglementen op wegverkeer
en plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
 16 mei 2008: decreet aanvullende reglementen wegverkeer en plaatsing en bekostiging
verkeerstekens
 15 juli 2005 en wijzigingen: gemeentedecreet
 24 juni 1988 en wijzigingen: nieuwe gemeentewet
 11 oktober 1976 en wijzigingen: ministerieel besluit bepaling minimumafmetingen en
bijzondere plaatsingsvoorwaarden verkeerstekens
 1 december 1975 en wijzigingen: koninklijk besluit algemeen reglement op politie van
wegverkeer en gebruik van openbare weg
 16 maart 1968 en wijzigingen: koninklijk besluit politie over wegverkeer
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Regelgeving: bevoegdheid
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op basis van artikel 57 van het
gemeentedecreet.
Motivatie
De dienst geeft positief advies.

Besluit
Artikel 1
Vanaf zaterdag 25 augustus 2018 te 11 uur tot en met zondag 26 augustus 2018 te 01:00 uur wordt
alle verkeer, in beide richtingen verboden in de Merellaan vanaf het kruispunt met de Fazantenlaan tot
aan Merellaan 3.
De verkeersborden C3 alsmede de nodige nadarbarelen en verlichting zullen door de bevoegde
overheid worden aangebracht.
Artikel 2
Gedurende het tijdstip vermeld in art. 1 wordt alle verkeer in beide richtingen met uitzondering van
het plaatselijk verkeer verboden in de Merellaan vanaf het kruispunt Nieuwstraat/Veldstraat tot aan
huisnummer 3.
De verkeersborden C3 + onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer en F45 alsmede de nodige
nadarbarelen en verlichting zullen door de bevoegde overheid worden aangebracht.
Artikel 3
De bepalingen vermeld in art. 1 van huidige verkeersreglement, zijn niet van toepassing op de
voertuigen van de hulpdiensten, zoals zieken-, brandweer- en politievoertuigen, alsmede van dringend
opgeroepen geneesheren.
Artikel 4
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met de gewone politiestraffen. De verkeersmaatregelen
zoals bepaald in dit besluit kunnen indien nodig aangepast of opgeheven worden in functie van
gewijzigde verkeerssituaties in de nabije omgeving.
Artikel 5
De gemeentelijke technische dienst zorgt voor de levering van de borden. De organisator zorgt voor
de uitvoering van het verkeersreglement.
De organisator brengt de buurtbewoners een week voor het evenement op de hoogte van deze
maatregelen.
Artikel 6
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de Heren Griffiers bij de Correctionele- en Politierechtbank te
Turnhout, de technische dienst, politiezone Neteland en de wijkpost, de brandweer, de dienst 100MUG, de ambulancedienst Beerse, de Lijn en Bpost.
De organisatie wordt gevraagd om voorafgaandelijk via een briefje dit initiatief en de eventuele
overlast mee te delen aan de directe buurtbewoners.
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Namens het college van burgemeester en schepenen
De secretaris wnd.,
Leen Mermans

De burgemeester,
Lieven Janssens
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