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lijdelijk verkeersreglement - Belgisch kampioenschap 'Muurke Klop' - 25 en 26
september 2021 - aanpassing doorgang bewoners

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Luc Luyten,
schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Tom Covens, schepen; mevrouw Lien Du Four,
schepen; mevrouw Karine Leysen

Verontschuldigd:
de heer Bert Geils, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
VZW Muurke Klop, p.a.
kreeg op 7 juni 2021 de toelating van het College van
Burgemeester en Schepenen om het Belgisch kampioenschap 'Muurke Klop' te organiseren op August
Hermanspiein op 25 en 26 september 2021.
Het tijdelijk verkeersreglement voor het Belgisch kampioenschap Muurke Klop werd op 28 juni 2021
door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.
De vraag van de organisatie om bewoners van August Hermanspiein en bewoners uit omliggende
straten met garage(boxen) op August Hermanspiein.doorgang te verlenen naar hun garage(boxen)
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tijdens het evenement werd niet behandeld in het tijdehjk verkeersreglement dat op 28 juni 2021
werd goedgekeurd.
Dit tijdelijk verkeersreglement zal verder ingaan op deze vraag en deze aanpassing doorvoeren.

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 mimmumafmetingen 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
Voor de opbouw en afbraak van de stelhngmuren, de tribunes en het randgebeuren dient het August
Hermanspiem vanaf vrijdag 24 september 2021 van 07.00 uur tot en met zondag 26 september 2021
om 18.00 uur verkeersvrij gemaakt te worden, uitgezonderd voor bewoners (bewoners van August
Hermanspiem en bewoners uit omliggende straten met garage(boxen) op August Hermanspiem). Het
tornooi "Muurke Klop" gaat door op zaterdag 25 september 2021 (BK tussen 10.00 uur en 20.00 uur)
en zondag 26 september 2021 (jeugdtornooi tussen 10.00 uur en 13.00 uur) .
Om het plaatsen van een container op een gedeelte van August Hermansplein mogelijk te maken, zal
er een parkeerverbod ingevoerd moeten worden vanaf donderdag 23 september 2021 van 12.00 uur
tot en met vrijdag 24 september 2021 (op die datum is er al een parkeerverbod voorzien voor dit
evenement op het August Hermanspiem).
Het is noodzakelijk dat de toegangen verkeersvrij worden gehouden ten behoeve van de
hulpdiensten. De toegang langs Kerkstraat zal vrij blijven voor bewoners om de doorgang naar hun
garage(boxen) mogelijk te maken.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het retnbutiereglement op het innemen van het openbaar domein goedgekeurd in zitting van 10
december 2019.

Advies
korpschef Jan Van Asch
Gunstig advies
Het is geen probleem om voor bewoners doorgang te voorzien naar hun garage(boxen), best wel
maar 1 in- en uitgang (langs Kerkstraat).

Besluit
Artikel 1
Om de opbouw voor het tornooi BK "Muurke Klop" mogelijk te maken zal er op een gedeelte van het
August Hermanspiem (zie bijgevoegd plan - gearceerde gedeelte) een stilstaan- en parkeerverbod
ingesteld worden vanaf vrijdag 24 september 2021 van 07.00 uur tot zondag 26 september 2021 om
15.00 uur.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord E3 met
onderborden 'op- en neerwaartse gerichte pijltjes' en onderborden "uitgezonderd
politietoelating vanaf vrijdag 24 september 2021 van 07.00 uur tot zondag 26 september 2021 om
15.00 uur”.

Tijdelijk verkeersreglement - Belgisch kampioenschap 'Muurke Klop' - 25 en 26
september 2021 - aanpassing doorgang bewoners - Goedkeuring

2/4

Deze zone mag tevens afgezet worden met nadars en rood-wit lint op vrijdag 24 september 2021
vanaf 07.00 u tot de opbouw is voltooid.
Tegenstrijdige borden worden afgedekt.
Artikel 2
Om het tornooi BK "Muurke Klop" mogelijk te maken zal er op het volledige August Hermansplein een
stilstaan- en parkeerverbod ingesteld worden vanaf vrijdag 24 september 2021 van 15.00 uur tot
zondag 26 september 2021 om 15.00 uur.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord E3 met
onderborden 'op- en neerwaartse gerichte pijltjes' en onderborden "uitgezonderd
politietoelating vanaf vrijdag 24 september 2021 van 15.00 uur tot zondag 26 september 2021 om
15.00 uur".
Tegenstrijdige borden worden afgedekt.
Artikel 3
Tijdens het tornooi BK "Muurke Klop" op 25 en 26 september 2021 zal August Hermansplein
verkeersvrij gemaakt worden, uitgezonderd voor bewoners (bewoners van August Hermansplein en
bewoners uit omliggende straten met garage(boxen) op August Hermansplein) langs zijde Kerkstraat,
vanaf lu voor aanvang van het tornooi tot lu na afloop van het tornooi, waarvoor het verkeersbord
C3 met onderbord 'uitgezonderd bewoners' op een nadar zal aangebracht worden op zaterdag 25
september 2021 van 09.00 uur tot 21.00 uur en op zondag 26 september 2021 van 09.00 uur tot
14.00 uur aan de doorgang zijde Kerkstraat - 't Wit Huys en het verkeersbord C3 op een nadar
zal aangebracht worden op zaterdag 25 september 2021 van 09.00 uur tot 21.00 uur en op zondag 26
september 2021 van 09.00 uur tot 14.00 uur aan de doorgang Woeringenstraat - Hoorcentrum
fdus enkel doorgang bewoners langs de in- en uitrit ziide KerkstraatT
De signalisatie hiervoor zal geplaatst en weggenomen worden door de organisatoren.
Artikel 4
Om het plaatsen van een container voor het tornooi "BK Muurke Klop" mogelijk te maken zal er op
een gedeelte van August Hermansplein (derde strook van links vanaf Kerkstraat - zie plan in bijlage)
een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld worden vanaf donderdag 23 september 2021 om 12.00 uur
tot vrijdag 24 september 2021 om 07.00 uur.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord E3 met
onderborden "op- en neerwaartse gerichte pijltjes" en onderborden "uitgezonderd
politietoelating vanaf donderdag 23 september 2021 om 12.00 uur tot vrijdag 24 september 2021 om
07.00 uur".
Tegenstrijdige borden worden afgedekt.
Artikel 5
De organisator van het BK Muurke Klop dient voor 1 september 2021 een afspraak te maken met de
veiligheidscel om de nodige veiligheidsmaatregelen en bewaking te bekijken alsook om de mogelijke
inzet van politie te bespreken.
De geldende coronamaatregelen voor evenementen dienen gerespecteerd en uitgevoerd te worden.
Artikel 6
De aanvrager informeert de buurtbewoners van August Hermansplein over dit evenement en de
gewijzigde verkeerssituatie / parkeermogelijkheden minstens 5 dagen voor aanvang van het
evenement door middel van een bewonersbrief - een sjabloon hiervoor zal aan de aanvrager bezorgd
worden door team dienstverlening.
Artikel 7
Er zal een mobiel infobord geplaatst worden aan de doorgang zijde Kerkstraat - 't Wit Huys en aan de
doorgang Woeringenstraat - Hoorcentrum vanaf maandag 20 september 2021 om 08.00 uur
tot zondag 26 september 2021 om 18.00 uur met als tekst 'BK Muurke Klop - beperkt parkeren vanaf
23 september om 12u - plein verkeersvrij op 25 september van 9u tot 21u en op 26 september van 9u
tot 14u'.
De mobiele infoborden worden geplaatst en weggenomen door team facility.
Artikel 8
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De nodige signalisatie zal door team facility worden geplaatst en door de organisatoren
worden weggenomen.
Aldus beslist m bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur wnd.
Karme Leysen

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur wnd.
Karine Leysen
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