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Beschrijving
Aanleiding en context
Elk jaar wordt tijdens de kermis van Bevel dorp op Pinksterzondag een gedeelte van de rijweg in
gebruik genomen door kermisattracties, waardoor de afsluiting van Bevels Heerdplein noodzakelijk is.
Door het éénrichtingsverkeer van Kinderpad, Netepad en Laarstraat van Bevel-Dorp richting
Laarstraat, moeten de bewoners van Laarstraat (die in de buurt van de begraafplaats en het
voetbalveld wonen) rondrijden langs Rooiestraat om naar Bevel-Dorp te rijden. Deze situatie kan
vermeden worden door in het gedeelte van Laarstraat tussen Bevel-Dorp en Laarstraat tijdelijk
éénrichtingsverkeer in te voeren van Laarstraat richting Bevel-Dorp tijdens de kermisregeling.
Voor deze editie van de kermis is het noodzakelijk om het tijdelijk reglement van wederkerende aard
éénmalig aan te passen (korte termijn tot het begin van de kermis). Aangezien dit probleem zich
voordoet tijdens elke editie van de kermis, kan dit tijdelijk reglement van wederkerende aard beter
structureel aangepast worden vanaf de volgende editie. Hiervoor zullen de nodige stappen
ondernomen worden.
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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 Wet van 13 augustus 1986, betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten.
Argumentatie
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen en een gemeenteplein.

Besluit
Artikel 1
Elk jaar voor de kermis van Bevel dorp op Pinksterzondag, dient in Bevels Heerdplein en op de parking
de nodige verkeersregels worden ingevoerd om de opstelling en de beleving van de kermis mogelijk te
maken.
Artikel 2
Om de opstelling van de kermis mogelijk te maken zal er parkeerverbod op de parking ingesteld
worden op de donderdag vóór de kermis van 17.00 uur tot 22.00 uur door het aanbrengen van
borden E1 met onderborden “van 17.00 uur tot 22.00 uur”.
Artikel 3
Tijdens de periode dat de kermis is opgesteld, vanaf de donderdag vóór de kermis om 17.00 uur tot
de woensdag na de kermis om 13.00 uur, zal Bevels Heerdplein afgesloten worden voor alle verkeer.
Hiertoe zal het verkeersbord C3 op een bareel over de ganse breedte van de weg aangebracht
worden:
-

ter hoogte van de achterzijde van de kerk

-

ter hoogte van de laatste parkeerplaats van Bevels Heerdplein.

Het verkeersbord F 45 zal aangebracht worden ter hoogte van het kruispunt met Bevel-Dorp.
Artikel 4
Het éénrichtingsverkeer in Laarstraat (gedeelte tussen Bevel-Dorp en Laarstraat) wordt
tijdelijk omgedraaid vanaf de donderdag vóór de kermis om 17.00 uur tot de woensdag na de kermis
om 13.00 uur. Hiervoor wordt het verkeersbord C1 met onderbord M2 geplaatst op het kruispunt
Bevel-Dorp / Laarstraat en het verkeersbord F19 met onderbord M4 op het kruispunt Laarstraat /
Laarstraat (aan doorgang naar voetbalplein).
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Artikel 5
De nodige signalisatie wordt geplaatst en weggenomen door team facility.
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