College van Burgemeester en Schepenen
Besluit

GOEDGEKEURD
Zitting van 12 oktober 2018
Grondgebiedszaken - Technische
dienst en openbare werken

Tijdelijk politiereglement op het verkeer voor het afsluiten van de rijbaan
n.a.v. het plaatsen van een werfkraan op dinsdag 16 oktober en het
instellen van parkeerverbod op maandag 15 en dinsdag 16 oktober 2018 Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Tom Seurs, burgemeester; de heer Jo Santermans; de heer Marc Bergmans; mevrouw
Kathleen De Cleene; de heer Rik Kissembeek; de heer Bjorn Ulenaers; mevrouw Wendy Peeters,
Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Het is noodzakelijk om voor deze gelegenheid beperkingen op te leggen aan het verkeer.
Argumentatie
De gemeente wordt verzocht om in het belang van de orde en de veiligheid ter plaatse een passende
verkeersverordening uit te vaardigen.
Dit verzoek is gegrond.
Juridische grond
Artikel 135 § 2 van de gemeentewet die bepaalt dat de gemeente ten behoeve van de inwoners moet
voorzien in een goede politie met name op het vlak van de zindelijkheid, de veiligheid en de rust op
openbare plaatsen.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 130bis van de gemeentewet dat bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen
bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
De wet van 12 december 2006 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119,
eerste lid.
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Artikel 1
Er wordt een parkeerverbod ingesteld op het Kerkplein tussen het kruispunt Dorpsstraat/Kerkplein en
het kruispunt Kerkplein/Zander Leenstraat en dit op maandag 15 oktober en dinsdag 16 oktober 2018
telkens van 6.30 uur tot 17.00 uur.

Artikel 2
Er is een verbod voor alle verkeer op het Kerkplein tussen het kruispunt Kerkplein/Dorpsstraat en het
kruispunt met de verbindingsweg Kerkstraat-Kerkplein/Kerkplein op dinsdag 16 oktober 2018 tussen
6.30 uur en 17.00 uur.

Artikel 3
Er wordt éénrichtingsverkeer ingesteld op de Kerkstraat tussen kruispunt Dorpsstraat/Kerkstraat en
Kerkstraat 6 op dinsdag 16 oktober 2018 tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
Enkel verkeer komende uit de Dorpsstraat en rijdende in de richting van de kerk wordt toegestaan.

Artikel 4
Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden aan de belanghebbende door middel van de door
het verkeersreglement voorgeschreven signalisatietekens overeenkomstig art. 112-115 van de nieuwe
gemeentewet.

Artikel 5
De gemeentelijke technische dienst zal, in samenwerking met de aannemer, instaan voor het plaatsen
van de noodzakelijke signalisatie.

Artikel 6
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de dienst Coördinatie Politiezone
CARMA.

Artikel 7
De aannemer zal de aangelanden schriftelijk verwittigen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen
De algemeen directeur

De burgemeester

Wendy Peeters

Tom Seurs
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