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Aanpassing tijdelijk verkeersreglement van wederkerende aard verkeersregeling Kerkstraat tijdens kermis september 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen; mevrouw Griet Van Olmen,
schepen; de heer Luc Luyten, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Tom Covens,
schepen; mevrouw Lien Du Four, schepen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Ieder jaar wordt tijdens de kermis van mei en september een gedeelte van de rijweg in gebruik
genomen door kermisattracties, waardoor de inrichting van éénrichtingsverkeer in Kerkstraat
noodzakelijk was. Een nieuwe verkeersregeling dringt zich echter op door de nieuwe fietsenstalling op
het Kerkplein.
De vernieuwde fietsenstalling op het Kerkplein meten 1,2 meter breder dan hun voorgangers.
Daardoor dient gans de kermis deze afstand op te schuiven naar Kerkstraat toe. De kermiskramen
komen zodoende voor een gedeelte op de straat te staan. Deze nieuwe situatie vergroot het risico op
aanrijdingen van de kramen en creëert een onveilige verkeerssituatie. Om hierop te anticiperen dringt
het verkeersvrij maken van Kerkstraat tijdens de kermisdagen en tijdens de opbouw- en afbraakdagen
zich op.
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Voor deze editie van de kermis is het noodzakelijk om het tijdelijk reglement van wederkerende aard
aan te passen. Aangezien de fietsenstallingen op het Kerkplein permanent zijn en de kermis dus
steeds zal moeten opschuiven, kan dit tijdelijk reglement van wederkerende aard beter structureel
aangepast worden vanaf de volgende editie. Hiervoor zullen de nodige stappen ondernomen worden.
Om ceremoniewagens tijdens de afsluiting van Kerkstraat toch toe te laten om tot aan het
gemeentehuis te rijden (bijvoorbeeld als er mensen slecht te been zijn en niet kunnen wandelen tot
aan het gemeentehuis), zullen er vergunningen opgesteld worden en zal dit doorgegeven worden aan
de politie. De toelating wordt per aanvraag bekeken, de aanvragers dienen telkens de nummerplaten
van de wagens door te geven waarvoor een vergunning zal uitgeschreven worden.
Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en latere wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen.
Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van verkeerstekens.
De bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het decreet lokaal bestuur.
De gemeenteraadsbeslissing van 01 april 2014, waarbij het reglement op de standplaatsen op de
kermissen werd vastgesteld.
De gemeenteraadsbeslissing van 07 maart 2006 waarbij een politiereglement voor het afsluiten van
de Kerkstraat tijdens de kermissen werd ingevoerd.
Argumentatie
Voor de veiligheid van de bezoekers van de kermis dient Kerkstraat worden afgesloten voor alle
verkeer.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen en een gemeenteplein.

Besluit
Artikel 1
Elk jaar voor de kermissen van mei en september dienen in Kerkstraat en op het Kerkplein de nodige
verkeersregels worden ingevoerd om de opstelling en de beleving van de kermis mogelijk te maken.
Artikel 2
Om de opstelling en de afbraak van de kermis mogelijk te maken zal er parkeerverbod op het
Kerkplein ingesteld worden op de woensdag vóór de kermis vanaf 19.00 uur tot de woensdag na de
kermis om 13.00 uur door het aanbrengen van borden E1 met onderborden “van woensdag ../../....
om 19.00 uur tot woensdag ../../.... om 13.00 uur”.
Artikel 3
Tijdens de dagen dat de kermis doorgaat en tijdens de opbouw en de afbraak van de kermisattracties
zal Kerkstraat afgesloten worden voor alle verkeer op de woensdag vóór de kermis vanaf 19.00 uur
tot de woensdag na de kermis om 13.00 uur. Hiertoe zal het verkeersbord C3 met onderborden “van
woensdag ../../.... om 19.00 uur tot woensdag ../../.... om 13.00 uur” op een bareel over de ganse
breedte van de weg aangebracht worden:
- aan de verkeerslichten
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- ter hoogte van pand Kerkstraat nr. 8. (aan de aansluiting met de toegang naar A. Hermansplein).
Hier zal ook een extra onderbord "uitgezonderd vergunninghouders" geplaatst worden onder het
verkeersbord C3.
Artikel 4
Volgende omleiding zal ingevoerd worden:
- via Guido Gezellestraat vanuit Bevel naar Nijlen centrum en naar Lier
- via Kreitenbergstraat vanuit Bevel naar Herenthout/Herentals.
Artikel 5
De nodige signalisatie wordt geplaatst en weggenomen door team facility.
Artikel 6
Indien er een vergunning wordt uitgeschreven voor ceremoniewagens om tot aan het gemeentehuis
te rijden tijdens de afsluiting van Kerkstraat, zal dit doorgegeven worden aan de politie.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift
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