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Tijdelijk Verkeersreglement Circus Pipo - 12 t.e.m. 20 mei 2019 - August
Hermansplein

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 Tom Covens; de heer
Bert Celis; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De aanvraag van Circus Pipo - Directie D. Heppenheimer - Lisseweegse steenweg 73/006 - 8380
Brugge, om tijdens de voorstellingen van Circus Pipo vanaf 15 tot en met 19 mei 2019 een gepast
tijdelijk verkeersreglement uit te werken op August Hermansplein. Tevens wordt een tijdelijk
verkeersreglement gevraagd vanaf 12 tot en met 20 mei 2019 op August Hermansplein om de
opbouw en afbraak van de benodigde materialen voor dit evenement te regelen.
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 Gemeentedecreet.
Regelgeving: openbaarmaking
Dit besluit is niet ter inzage op basis van:
Artikel 13 - 2° :Een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voorzover die geen
betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.
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Argumentatie
Circus Pipo wenst de opbouw van de tent en andere materialen (ongeveer 1600 m² in totaal) uit te
voeren vanaf zondagavond 12 mei 2019 tot en met maandagmiddag 20 mei 2019 uur op August
Hermansplein. Om alles vlot en veilig te laten verlopen vragen ze hiervoor een gepast tijdelijk
verkeersreglement.
Op de dagen van de circusvoorstellingen (15, 17, 18 en 19 mei 2019) is het nodig om August
Hermansplein volledig af te sluiten en verkeersvrij te maken. Om alles veilig en vlot te laten verlopen
vragen ze ook hiervoor een gepast tijdelijk verkeersreglement.

Besluit
Artikel 1
Tijdens de circusvoorstellingen zal August Hermansplein verkeersvrij gemaakt worden, waarvoor het
verkeersbord C3 op een nadar zal aangebracht worden aan de doorgang zijde Kerkstraat - 't Wit Huys
en aan de doorgang Woeringenstraat - Hoorcentrum op volgende data:





woensdag 15 mei 2019 van 14.00 uur tot 18.00 uur;
vrijdag 17 mei 2019 van 17.00 uur tot 21.00 uur;
zaterdag 18 mei 2019 van 14.00 uur tot 21.00 uur;
zondag 19 mei 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur.

De organisator zal de 2 doorgangen van August Hermansplein blokkeren met een wagen (of een
andere stevige obstructie) tijdens bovenstaande data. De blokkade dient wel bemand te blijven zodat,
indien nodig, de doorgang vrij gemaakt kan worden voor hulpdiensten.

Artikel 2
Om de opbouw en afbraak van de tent en de andere materialen (in totaal ongeveer 1600 m²)
mogelijk te maken zal een parkeerverbod gelden op het volledige August Hermansplein op volgende
data:
 zondag 12 mei 2019 van 18.00 uur tot maandag 13 mei 2019 om 20.00 uur;
 zondag 19 mei 2019 van 17.30 uur tot maandag 20 mei 2019 om 12.00 uur.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van de verkeersborden E1 met
onderborden 'op- en neerwaartse gerichte pijltjes' en onderborden 'uitgezonderd politietoelating van
zondag 12 mei 2019 van 18.00 uur tot maandag 13 mei 2019 om 20.00 uur' en 'uitgezonderd
politietoelating van zondag 19 mei 2019 van 17.30 uur tot maandag 20 mei 2019 om 12.00 uur'.

Artikel 3
Om de opbouw en afbraak van de tent en de andere materialen (in totaal ongeveer 1600 m²)
mogelijk te maken zal August Hermansplein verkeersvrij worden gemaakt op volgende data:
 zondag 12 mei 2019 van 18.00 uur tot maandag 13 mei 2019 om 20.00 uur;
 zondag 19 mei 2019 van 17.30 uur tot maandag 20 mei 2019 om 12.00 uur.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord C3
met onderbord 'uitgezonderd politietoelating van zondag 12 mei 2019 van 18.00 uur tot maandag 13
mei 2019 om 20.00 uur' en 'uitgezonderd politietoelating van zondag 19 mei 2019 van 17.30 uur tot
maandag 20 mei 2019 om 12.00 uur'. Deze verkeersborden worden aangebracht aan de doorgang
zijde Kerkstraat - 't Wit Huys en aan de doorgang Woeringenstraat - Hoorcentrum.
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Artikel 4
De organisator informeert de omwonenden tijdig over de gewijzigde verkeerssituatie.

Artikel 5
De nodige signalisatie zal door team facility geplaatst worden en weggenomen worden door de
organisator.

Artikel 6
De lokale politie en brandweer op de hoogte te stellen van dit tijdelijk verkeersreglement.

Bijlagen
1. august hermansplein ruimte circus.pdf
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Circus Pipo van 12/05/2019 om 18.00 uur tot 20/05/2019 om 12.00 uur.
De voorziene ruimte afbakenen met rood/wit lint.
De wegen aan de buitenzijde moeten vrij blijven.
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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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