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Tijdelijk verkeersreglement - Buurtfeest G.Gezellestraat - 13 juli 2019

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

Verontschuldigd:
de heer Tom Covens

Beschrijving
Aanleiding en context
De bewoners van G. Gezellestraat, p.a. Nicky Bastiaens, G. Gezellestraat 49 te 2560 Nijlen hebben
gevraagd om een buurtfeest te mogen organiseren en hiervoor een gedeelte van de straat tijdelijk af
te sluiten.
Op 1 april 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen de ondersteuning voor het
buurtfeest te G. Gezellestraat goedgekeurd.
Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
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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.
Argumentatie
De organisatie van het straatfeest zal plaatsvinden op zaterdag 13 juli 2019 van 10.00 uur tot en met
zondag 14 juli 2019 om 12.00 uur en daarvoor moet de straat gedeeltelijk verkeersvrij gemaakt
worden.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Voor het straatfeest op zaterdag 13 juli 2019 van 10.00 uur tot zondag 14 juli 2019 om 12.00 uur zal
G. Gezellestraat, vanaf nr. 41 (straat naar Kerkevelden) tot aan nr. 79 (kruispunt met
Bevelsesteenweg), verkeersvrij gemaakt worden van zaterdag 13 juli 2019 om 10.00 uur tot zondag
14 juli 2019 om 12.00 uur.
Artikel 2
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door barelen over de ganse breedte van de rijweg te
plaatsen met de verkeersborden C3 met onderbord “van 13 juli 2019 om 10.00 uur tot 14 juli 2019
om 12.00 uur”:
- ter hoogte van G. Gezellestraat 41 (straat naar Kerkevelden)
- ter hoogte van G. Gezellestraat 79 (kruispunt met Bevelsesteenweg).
Artikel 3
De nodige afsluitingen en verkeersborden worden geplaatst en weggehaald door de organisatoren.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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