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Zitting van 28 januari 2019
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Tijdelijk verkeersreglement - sanitaire stop op August Hermansplein tijdens de
1000km voor Kom op tegen Kanker - 1 juni 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 Iris Mulkens, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Flanders Classics, p.a. Simon Haegeman, Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde, vraagt om op
zaterdag 1 juni 2019 een sanitaire stop te organiseren op een gedeelte van August Hermansplein voor
de 1 000km voor Kom op tegen Kanker. Er zouden enkele toiletten (4 bioboxen + 3 plaszuilen)
opgesteld worden en de bedoeling is dat de verschillende pelotons (5 in de voormiddag en 4 in de
namiddag - max. 125 personen per peloton) hier elk maximum 15 minuten verblijven vooraleer terug
te beginnen fietsen.
Voor de toiletten is geen aanvoer van water of afvoer nodig, enkel een staanplaats. De organisator
staat in voor het proper achterlaten van de locatie.
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:
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Tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, vermeld in
artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als:
2° de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de
betrokken persoon met de openbaarmaking instemt;
Argumentatie
Voor het organiseren van een sanitaire stop op zaterdag 1 juni 2019 op een gedeelte van August
Hermansplein voor de 1 000km voor Kom op tegen Kanker dient de eerste parkeerstrook, komende
van Kerkstraat, vrij gehouden te worden vanaf donderdag 30 mei 2019 om 09.00 uur tot en met
zaterdag 1 juni 2019 om 20.00 uur voor het plaatsen van mobiele toiletten. Tevens dient de tweede
parkeerstrook, komende van Kerkstraat, vrij gehouden te worden op zaterdag 1 juni 2019 van 09.00
uur tot 20.00 uur als opstelzone voor de verschillende pelotons die er zullen passeren.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Om een sanitaire stop mogelijk te maken op zaterdag 1 juni 2019 voor de deelnemers van de 1000km
voor Kom op tegen Kanker zal er op August Hermansplein een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld
worden vanaf donderdag 30 mei 2019 om 09.00 uur tot en met zaterdag 1 juni 2019 om 20.00 uur;
 op het eerste parkeervak aan de zijde van het wit huis - ingang Kerkstraat (de volledig linkse
parkeerstrook aan de kant van Blokker) uitgezonderd de gehandicapten parkeerplaats.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord E3 met
onderborden “uitgezonderd politietoelating vanaf donderdag 30 mei 2019 om 09.00 uur tot en met
zaterdag 1 juni 2019 om 20.00 uur".

Artikel 2
Om een opstelzone mogelijk te maken voor de deelnemers van de 1000km voor Kom op tegen Kanker
op zaterdag 1 juni 2019 zal er op August Hermansplein een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld
worden op zaterdag 1 juni 2019 van 09.00 uur tot 20.00 uur;
 op het tweede parkeervak aan de zijde van het wit huis - ingang Kerkstraat (parkeerstrook
naast de linkse parkeerstrook aan de kant van Blokker).
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord E3 met
onderborden “uitgezonderd politietoelating op zaterdag 1 juni 2019 van 09.00 uur tot 20.00 uur".

Artikel 3
De organisator bezorgt ons het parcours van dit evenement en wij sturen dit door naar de politie
Berlaar-Nijlen.

Artikel 4
De nodige signalisatie zal door team facility worden geplaatst en door de organisatoren
worden weggenomen.
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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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