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Tijdelijk verkeersreglement - 46ste Halve Marathon - 2 juni 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Luyten, schepen; mevrouw Carrie Verelst, schepen; mevrouw Veerle Boeckxstaens,
schepen; mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Leo Verelst, voorzitter OCMW - schepen;
mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Geert Verrelst, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De vraag van de Nijlense Atletiekvrienden, p.a. Lucien Luyten, Sleutelstraat 14 te 2560 Kessel, in
samenwerking met de Koninklijke Lierse Atletiekclub, p.a. Tom De Crom, Nieuwpoortstraat 37 bus 6 te
Lier, om ter gelegenheid van de 46ste Halve Marathon te Nijlen op 2 juni 2019 een tijdelijk
verkeersreglement op te stellen.
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
De marathon en jogging zal plaatsvinden op zondag 2 juni 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur,
met vertrek en aankomst op Bevelsesteenweg. Men stelt de vraag om Bevelsesteenweg, vanaf
Spoorweglei tot Guido Gezellestraat, verkeers- en parkeervrij te maken.
Het is noodzakelijk om het verkeer in goede banen te leiden om de veiligheid van de deelnemers en
bezoekers te verzekeren. Het politiereglement dient hiervoor in overeenstemming te worden gebracht
met de werkelijke behoeften.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Op zondag 2 juni 2019 zal op Bevelsesteenweg, vanaf Spoorweglei tot Guido Gezellestraat, vanaf
10.00 uur tot 18.00 uur parkeerverbod worden ingevoerd voor de organisatie van de halve marathon
door het aanbrengen van borden E3 met onderborden “op zondag 2 juni 2019 van 10.00 uur tot 18.00
uur ”.

Artikel 2
Tijdens de wedstrijd zal Bevelsesteenweg, vanaf Spoorweglei tot Guido Gezellestraat, vanaf 10.00 uur
tot 18.00 uur worden afgesloten voor alle verkeer, door het plaatsen van barelen over de ganse
breedte van de rijweg waarop het verkeersbord C3 wordt aangebracht.






Bevelsesteenweg ter hoogte van Spoorweglei
Bevelsesteenweg ter hoogte van het woonproject
Guido Gezellestraat ter hoogte van Bevelsesteenweg
Kreitenbergstraat ter hoogte van Bevelsesteenweg
Bevelsesteenweg ter hoogte van Retsestraat.

Artikel 3
Volgende straten worden als wegomlegging gebruikt: Lierseveldstraat, Akkerstraat, Kreitenbergstraat,
Rector de Ramstraat en Woeringenstraat.
Omleiding via Nieuwe Bevelsesteenweg wordt voorzien voor Oude Bevelsesteenweg aan Garage Hens
en aan dansclub Cirkels.

Artikel 4
Het verkeersbord F45, doodlopende straat, wordt geplaatst:
 in Kreitenbergstraat ter hoogte van Akkerstraat
 in Guido Gezellestraat ter hoogte van Watertorenstraat en ter hoogte van Kerkevelden
en tevens zal de tegenstrijdige signalisatie worden afgedekt.

Artikel 5
De nodige signalisatie zal door team Facility geplaatst en weggenomen worden.
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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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