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Tijdelijk verkeersreglement - 'Color Run' in de omgeving van het Beekpark - 27
april 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 Tom Covens; de heer
Bert Celis; mevrouw Miek Van Loock, algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd:
mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag om tijdens de Color Run in de omgeving van het beekpark de nodige veiligheidsmaatregelen
te treffen.
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.
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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
Op zaterdag 27 april 2019 vindt de Color Run plaats in en rond het beekpark. Om de veiligheid van de
deelnemers en bezoekers niet in het gedrang te brengen, dient er éénrichtingsverkeer ingevoerd te
worden in Nonnenstraat en dient een gedeelte van Katerstraat (tussen Nonnenstraat en in/uitgang
beekpark) verkeersvrij gemaakt te worden.
Het is noodzakelijk om het bestaande politiereglement terzake in overeenstemming te brengen met de
werkelijke behoeften.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Om de veiligheid te garanderen tijdens de Color Run op zaterdag 27 april 2019, wordt
éénrichtingsverkeer ingevoerd in Nonnenstraat, van N13 naar Katerstraat, uitgezonderd fietsers, op
zaterdag 27 april 2019 van 18.00 uur tot 24.00 uur.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van de verkeersborden F19 met
onderbord M5 ter hoogte van Nonnenstraat (kruispunt met Statiestraat) en het verkeersbord C1 met
onderbord M3 ter hoogte van Nonnenstraat (kruispunt met Katerstraat).
Artikel 2
In Nonnenstraat zal tegenover elke uitrit van een parkeerterrein het verkeersbord D1 worden
geplaatst om de verplichte richting aan te geven.
Artikel 3
Op zaterdag 27 april 2019, vanaf 18.00 uur tot 24.00 uur, zal een gedeelte van het parcours voor de
loopwedstrijd “Color Run” ( vanaf kruispunt Nonnenstraat/Katerstraat tot aan de in/uitgang beekpark
aan Katerstraat) verkeersvrij gemaakt worden.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van barelen over de ganse breedte
van de rijweg voorzien van verkeersbord C3 aan:
 kruispunt Nonnenstraat/Katerstraat (doorgang vanuit Nonnenstraat naar Zwanenstraat moet
vrij zijn)
 de in/uitgang beekpark aan Katerstraat
 kruispunt Katerstraat/Heibloemstraat.
Artikel 4
Het verkeersbord F45, doodlopende straat, zal worden geplaatst:
 ter hoogte van het kruispunt Mezenlaan/Zwanenstraat, het kruispunt Gebroeders Van
Raemdonckstraat/Zwanenstraat en het kruispunt Zwanenstraat/Broechemsesteenweg;
 ter hoogte van het kruispunt Bist/Heibloemstraat en de kruispunten
Heibloemstraat/Heibloemstraat (2x);
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 ter hoogte van het kruispunt Paashoekstraat/Katerstraat, het kruispunt
Katerstraat/Katerstraat, het kruispunt Paashoekstraat/Elsendonkstraat en het kruispunt
Bouwelsesteenweg/Elsendonkstraat.
Artikel 5
Op het kruispunt Nonnenstraat/Zwanenstraat zal het verkeersbord D1 (pijl naar links) geplaatst
worden.
Artikel 6
In Nonnenstraat, vanaf het einde van het voetpad (aan de kant van het beekpark) ter hoogte van de
begraafplaats, tot aan het kruispunt met Katerstraat, zullen nadars geplaatst worden door de
organisatoren (ongeveer 2 meter van de zijkant van de rijbaan) om de lopers af te schermen van de
rijbaan.
Artikel 7
Om de plaatsing van voertuigen mogelijk te maken zal er een stilstaan- en parkeerverbod
'uitgezonderd politietoelating' ingesteld worden op zaterdag 27 april 2019 van 18.00 uur tot 24.00
uur;
 Op de parking (Pater Damiaanstraat) aan de sportvelden van F.C. Sparka.
door het aanbrengen van borden E3 met onderborden “Uitgezonderd politietoelating op zaterdag 27
april 2019 van 18.00 uur tot 24.00 uur ”.
Artikel 8
Om de doorgang van de hulpdiensten te garanderen zal er een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld
worden op zaterdag 27 april 2019 van 18.00 uur tot 24.00 uur;
 langs beide zijden van Pater Damiaanstraat, vanaf het kruispunt met Sportstraat tot de
parking van F.C. Sparka
door het aanbrengen van borden E3 met onderborden “op zaterdag 27 april 2019 van 18.00 uur tot
24.00 uur ”.
Artikel 9
De nodige signalisatie zal door team facility geplaatst worden en weggenomen door de organisatoren.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur wnd.
Miek Van Loock

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur wnd.
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