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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 13 juni 2019

Ruimte - Omgeving

25 2019_CBS_00632 Organisatie van activiteiten en evenementen - Tijdelijke 
politieverordening - Avondfeest op 29 juni 2019 - 
goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans, burgemeester; de heer Jan Hendrickx, eerste schepen; mevrouw Ingeborg 
Van Hoof, derde schepen; mevrouw Suzy Put, vijfde schepen; mevrouw Anja Neels, algemeen 
directeur

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Lambrechts, vierde schepen; mevrouw Nadine Boekaerts, OCMW-voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
Op zaterdag 29 juni 2019 vindt het Avondfeest in Berlaar plaats. 

Argumentatie
Om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden, 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 locatie en omliggende straten.

De hierna voorziene maatregelen betreffen 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

- 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;
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    - 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
Verboden toegang in beide richtingen, voor iedere bestuurder, uitgezonderd marktkramers, wordt 
opgelegd :

- van zaterdag 29 juni 2019 (10 uur) tot zondag  30 juni 2019 (6 uur);

        - in de Schoolstraat, tussen de Markt en het pand nr. 16;

        - in de Smidstraat, tussen de Markt en de scheiding van de panden huisnummer 3/5;

        - in de Dorpsstraat, tussen de Markt en het pand nr. 10;

        - in de Legrellestraat, tussen de Markt en de scheiding van de panden met huisnummers 21/23

        - op de Markt, behalve op de verbinding tussen de Pastorijstraat en de Sollevelden;

        - in de Itegembaan, tussen de Schoolstraat en het pand nr. 6.

 Volgende signalisatie wordt geplaatst:

 het verkeersbord C 3 voorzien van een onderbord "uitgezonderd marktkramers" 

Artikel 2
Verboden toegang in beide richtingen, voor iedere bestuurder, wordt ingevoerd:

- van zaterdag 29 juni 2019 (10 uur) tot zondag 30 juni 2019 (6 uur)

          - in de Schoolstraat, vanaf het kruispunt met de Itegembaan tot het pand met huisnummer 20.

   De volgende signalisatie wordt geplaatst:

 het verkeersbord C3

Artikel 3
Verboden toegang in beide richtingen, voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer, wordt 
ingevoerd:
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- van zaterdag 29 juni 2019 (10uur) tot zondag 30 juni 2019 (6 uur)

        - in de Liersesteenweg, tussen de Kapellebaan en de Dorpsstraat;

        - in de Stationsstraat, tussen de Kapellebaan en de Dorpsstraat;

        - in de Dorpsstraat, tussen de Daalstraat en de Liersesteenweg;

        - in de Doelstraat, tussen de Kapellebaan en de Smidstraat;

        - in de Smidstraat, tussen de Kapellebaan/Meistraat en de scheiding van de panden met de 
huisnummers 5/7

        - in de Schoolstraat, tussen de Meistraat en de Itegembaan in de richting van de Markt;

        - in de Itegembaan, tussen de Pastoor Haemelsstraat tot 5 meter voor de scheiding 
Markt/Itegembaan;

        - in de Legrellestraat, vanaf het kruispunt met de Kesselsteenweg tot aan de scheiding van de 
panden met huisnummers 21/23 

De volgende signalisatie wordt geplaatst:

 verkeersborden C3 voorzien van een onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer"
 verkeersborden F45

Artikel 4
Eénrichtingsverkeer wordt ingevoerd 

- van zaterdag 29 juni 2019 (10 uur) tot zondag 30 juni 2019 (6 uur)

        - in de Daalstraat,, tussen de Dorpsstraat en de Alpenroosstraat met toestemming in de richting 
van de Alpenroosstraat;

        - in de Alpenroosstraat, met toelating in de richting van de Dorpsstraat.

De volgende signalisatie wordt geplaatst:

 verkeersborden C1
 verkeersborden F19

Artikel 5
Parkeren wordt verboden:

- van zaterdag 29 juni 2019 (9 uur) tot zondag 30 juni 2019 (6 uur)

       - in de Legrellestraat, vanaf pand 160 tot de Lambertusplaats, pand 4;

       - in de Kapellebaan, tussen de Liersesteenweg en de Stationsstraat, aan beide zijden van de 
rijbaan.

Volgende signalisatie wordt geplaatst:
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 verkeersborden E1

Artikel 6
Stilstaan en parkeren wordt verboden:

- van zaterdag 29 juni 2019 (9 uur) tot zondag 30 juni 2019 (6 uur)

          - op de Markt; 

          - in de Schoolstraat op de parkeerstrook voor pand nr. 2;

          - in de Dorpsstraat, tussen de Markt en de Daalstraat, aan de oneven huisnummering;

          - in de Smidstraat, tussen de Markt en de scheiding van de panden met huisnummers 5/7  aan 
beide zijden van de rijbaan;

          - in de Legrellestraat, tussen de Markt en het panden 21/23  aan beide zijden van de rijbaan;

          - in de Pastoor Haemelsstraat, aan beide zijden van de rijbaan;

          - in de Itegembaan, tussen de Schoolstraat en het pand nr. 6;

          - op de Markt ter hoogte van de kerk: haakse parkeerplaatsen.

De volgende signalisatie wordt geplaatst:

 verkeersborden E3

Artikel 7
Stilstaan en parkeren wordt verboden

- van vrijdag 28 juni 2019 (14 uur) tot zondag 30 juni 2019 (6 uur)

        - op de parking van de Markt, de twee eerste rijen parkeerplaatsen tegenover het gebouw van 
de CM;

        - op de parking van de Markt, ter hoogte van de ingang Delhaize (12 meter vertrekkende van 
aan het verbindingsstraatje);

        - op de Markt aan de overzijde van de CM over een lengte van 40 meter.

De volgende signalisatie wordt geplaatst:

 verkeersborden E3

Artikel 8
Stilstaan en parkeren wordt verboden (zoveel mogelijk begin of einde van de strook en/of koppelen 
met inrit)

- van vrijdag 28 juni 2019 (14 uur) tot zondag 30 juni 2019 (6 uur)

    - ter hoogte van Sollevelden 20 (2 plaatsen)
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    - ter hoogte van Sollevelden 38 (2 plaatsen)

    - ter hoogte van Sollevelden 56 (2 plaatsen)

De volgende signalisatie wordt geplaatst:

 verkeersborden E3 (optioneel: onderbord met tekst "wisselstroken")

Artikel 9
Het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven

- van vrijdag 28 juni 2019 (14 uur) tot zondag 30 juni 2019 (6 uur)

     - in de Sollevelden tussen de Pastoor Haemelsstraat en de Markt

De bestaande verkeersborden F19, C1 en D1 worden afgedekt. 

Artikel 10
De zone rond de kerk wordt volledig vrijgehouden in functie van het vuurwerk.Er mag geen burger in 
de vrije zone komen, ook niet te voet. Hiervoor wordt de zone reeds op voorhand afgebakend met 
nadars. Aan beide zijden van de rijbaan (thv de woningen) wordt er een doorgang van 2m 
vrijgehouden.

Ten tijde van het vuurwerk (ongeveer 1u, incl. opstellen en afbreken; van 23.00 uur tot 00.00 uur) 
worden ook deze doorgang met een breedte van 2m volledig afgesloten.

De volgende signalisatie wordt geplaatst:

 verkeersborden C3 en nadars

Artikel 11
De bepalingen in artikels 1 tot en met 10 zijn niet van toepassing op voertuigen van de hulpdiensten 
zoals politie, brandweer en ziekenwagen.

Artikel 12
Signalisatie wordt geplaatst door het gemeentelijk technisch personeel. 

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


