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Burgemeesterbesluiten GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 31 augustus 2021

Ruimte - Omgeving

2 2021_BURG_00043 Organisatie van activiteiten en evenementen - 
Dringende, tijdelijke politieverordening - 
Septemberkermis van  2 september tot en met 7 
september 202 - goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; mevrouw Anja Neels

Beschrijving
Aanleiding en context
Van donderdag 2 september tot en met dinsdag 7 september 2021 vindt Septemberkermis plaats op 
het marktplein in Berlaar. 
Contactpersoon voor dit evenement is Nadia Hendrickx.

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 enkel gemeentewegen.
Omdat het evenement niet tijdig kan behandeld worden door het college, wordt er een dringende, 
tijdelijke politieverordening goedgekeurd door de burgemeester.

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;
    - 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
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De burgemeester is bevoegd voor de opmaak van een dringende, tijdelijke politieverordening op basis 
van artikel 63 uit het Decreet Lokaal Bestuur. 
Besluit
Artikel 1
Van donderdag 2 september 2021 tot en met dinsdag 7 september 2021 wordt de zone van de kermis 
afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.
De volgende signalisatie wordt geplaatst:
 -ter hoogte van Markt 83:
   - het bord C3 met nadars
-ter hoogte van Markt 6:
   - het bord C3 met nadars 
- ter hoogte van Markt 7: 
   - het bord C3 met nadars 
- aan de uitrit tussen de twee parkeerclusters tegenover Markt 52
   - het bord C3 met nadars
- de zuidelijke helft van de parking naast de wortelpoel, (de noordelijke helft blijft toegankelijk)
   - het bord C3 met nadars

Artikel 2
Over de volledige zone (zie artikel 1 en plan in bijlage) wordt een parkeerverbod ingevoerd.
- het stilstaan en parkeren is verboden van donderdag 2 september 2021 vanaf 7u tot en met dinsdag 
7 september 2021.
De volgende signalisatie wordt geplaatst:
- verkeersborden E3
 - de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa, Xd

Artikel 3
De enkelrichting op Markt tussen Dorpsstraat en Smidstraat wordt opgeheven tijdens deze periode.
De volgende signalisatie wordt geplaatst:
- de bestaande, tegenstrijdige signalisatie wordt afgedekt;
- het bord B1 wordt geplaatst aan kruispunt Markt x Dorpsstraat.

Artikel 4
Op zondag 5 september zal Oud Balder zijn terras uitbreiden. De rijbaan wordt hiervoor afgesloten 
tussen het kruispunt Markt x Smidstraat (excl. kruispunt) en de inrit van Markt 79 van zondag 5 
september 10u tot maandag 6 september 01u. Contactpersoon voor dit evenement is Bert 
Henderyckx, uitbater Oud Balder.
Er worden nadarhekken geleverd om de zone van het terras af te schermen, deze worden geplaatst 
door de uitbater van Oud Balder.
De toegang tot deze zone is verboden voor alle verkeer.
De volgende signalisatie wordt geplaatst:
- nadarhekken om de rijbaan af te sluiten
- borden C3
- borden F45b thv Smidstraat x Meistraat en Markt x Dorpsstraat
Op het einde van het evenement wordt de signalisatie door de uitbater van Oud Balder buiten dienst 
gezet.

Artikel 5
Signalisatie, wat de verkeersborden betreft, wordt geplaatst door het gemeentelijk technisch 
personeel, volgens bovenstaande artikels. 

Artikel 6
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Deze tijdelijke politieverordening is geldig van donderdag 2 september 2021 tot en met dinsdag 7 
september 2021.


