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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 28 maart 2019

Ruimte - Omgeving

11 2019_CBS_00325 Organisatie van activiteiten en evenementen - Tijdelijke 
politieverordening - WTC Berlaar vwb - organisatie 
Zomerfeest op 22 juni 2019 - goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans, burgemeester; de heer Jan Hendrickx, eerste schepen; mevrouw Ingeborg 
Van Hoof, derde schepen; de heer Stefaan Lambrechts, vierde schepen; mevrouw Suzy Put, vijfde 
schepen; mevrouw Nadine Boekaerts, OCMW-voorzitter

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Geert Verrelst, waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Op zaterdag 22 juni 2019 organiseert WTC Berlaar vwb hun "Zomerfeest" van 16.00 uur tot 24.00 uur 
ter hoogte van café WW'kes, Pastorijstraat 77 in Berlaar.

Contactpersoon voor dit evenement is Peter Van Gucht - tel: 0475/42.92.20 - 
peevangucht@telenet.be

Argumentatie
Om de goede orde te handhaven en om de veiligheid van de deelnemers te garanderen is het 
noodzakelijk om verkeersmaatregelen te nemen ter hoogte van de Beerslaan.

De hierna voorziene maatregelen betreffen enkel gemeentewegen.

Juridische grond
- 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
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- 24 juni 1988 en wijzigingen: nieuwe gemeentewet

    - artikel 130bis dat bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de 
tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer;

    - artikel 135 dat bepaalt dat de gemeenten tot taak hebben het voorzien, ten behoeve van de 
inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid  en de 
rust op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen

- 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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het college is bevoegd op basis van artikel 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet.

Besluit
Artikel 1
Dit tijdelijk verkeersreglement is geldig op zaterdag 22 juni 2019 (van 16.00 uur tot 24.00 uur) op het 
grondgebied van de gemeente Berlaar.

Artikel 2
Toelating wordt verleend tot het afsluiten van de Beerslaan voor alle gemotoriseerde verkeer 
(voetgangers en fietsers blijven doorkunnen).

Artikel 3
De signalisatie wordt geplaatst door het gemeentelijk technisch personeel volgens het plan in bijlage.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen 


