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Tijdelijk verkeersreglement - aanpassingen verkeerstechnische maatregelen
voorstellingen 'Diamant!' - 26 september 2019 tot en met 29 september 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen; 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 Iris Mulkens, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Na het laatste veiligheidsoverleg is gebleken dat er nog enkele aanpassingen doorgevoerd moeten
worden in de verkeerstechnische maatregelen voor de voorstellingen van 'Diamant!'.
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.
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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
Kerkstraat, het Kerkplein en Gemeentestraat, vanaf het centrumkruispunt tot aan Woeringenstraat,
moeten verkeersvrij gemaakt worden, zodat de veiligheid van de deelnemers en bezoekers niet in het
gedrang wordt gebracht. Ook tal van andere verkeerstechnische maatregelen moeten genomen
worden.
In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer is beslist om de einduren van enkele
voorstellingen te vervroegen zodat de impact op de gewestweg beperkt wordt.
Om het plaatsen van een oplegger met rekwisieten mogelijk te maken, is het noodzakelijk om de
parkeerplaatsen van Kerkstraat t.h.v. nr. 15 tot aan Gemeentestraat mee vrij te houden.
In het laatste veiligheidsoverleg van 3 september 2019 is gebleken dat er nog enkele andere
verkeerstechnische maatregelen genomen moeten worden: Kerkstraat wordt volledig afgesloten vanaf
maandag 23 september 2019 om 06.00 uur i.p.v. 08.00 uur; gelimiteerd afsluiten van de
voetgangersdoorgang van A. Hermansplein naar Kerkstraat (niet de volledige periode);
éénrichtingsverkeer invoeren in Spoorweglei tussen J.E. Claeslaan en Rector de Ramstraat;
parkeerplaatsen voor vrachtwagens op A. Hermansplein omvormen tot parkeerplaatsen voor
personenwagens.
Deze maatregelen hebben betrekking op gewest- en gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Het goedgekeurde besluit '2019_CBS_01985 - Tijdelijk verkeersreglement - aanpassing parkeerverbod
Kerkstraat voorstellingen 'Diamant!' - 26 september 2019 tot en met 29 september 2019' wordt
geannuleerd en vervangen door dit besluit (met gewijzigde verkeerstechnische maatregelen).
Artikel 2
Om de plaatsing van betondals mogelijk te maken zal er een parkeerverbod op een deel van het
Kerkplein, volgens plan in bijlage - parkeerverbod op gearceerde deel, ingesteld worden vanaf
zaterdag 21 september 2019 om 08.00 uur tot en met dinsdag 1 oktober 2019 door het aanbrengen
van borden E1 met onderborden “op- en neerwaartse gerichte pijltjes” en met onderborden "van 21
september 2019 om 08.00 uur tot en met 1 oktober 2019 om 17.00 uur".
Artikel 3
Voor de opstelling van het decor en de speelruimte zal er een parkeerverbod in Kerkstraat en op het
Kerkplein ingesteld worden van maandag 23 september 2019 om 06.00 uur tot en met dinsdag 1
oktober 2019 om 17.00 uur door het aanbrengen van borden E1 met onderborden “op- en
neerwaartse gerichte pijltjes” en met onderborden "van 23 september 2019 om 06.00 uur tot en met
1 oktober 2019 om 17.00 uur".
Artikel 4
Van maandag 23 september 2019 om 06.00 uur tot en met dinsdag 1 oktober 2019 om 17.00 uur zal
Kerkstraat, vanaf het centrumkruispunt tot aan het pand Kerkstraat nr. 8. (aan de aansluiting met de
toegang naar A. Hermansplein), en het Kerkplein afgesloten worden voor alle verkeer. Hiertoe zal het
verkeersbord C3 met onderborden “van maandag 23 september 2019 om 06.00 uur tot en met
dinsdag 1 oktober 2019 om 17.00 uur” op een bareel over de ganse breedte van de weg aangebracht
worden.
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Artikel 5
Ter hoogte van het centrumkruispunt, op Gemeentestraat ter hoogte van Woeringenstraat en op
Bevelsesteenweg ter hoogte van de spoorweg zal het verkeersbord F45 aangebracht worden.
Volgende omleiding zal ingevoerd worden:
 via G. Gezellestraat vanuit Bevel naar Nijlen centrum en naar Lier;
 via Kreitenbergstraat vanuit Bevel naar Herenthout/Herentals;
 via Woeringenstraat - Kreitenbergstraat - G. Gezellestraat vanuit Herentals naar Lier en naar
N116 Broechem (via centrumkruispunt).
Artikel 6
De voetgangersdoorgang van A. Hermansplein naar Kerkstraat zal afgesloten worden door het
plaatsen van herashekken van maandag 23 september 2019 tot zondag 29 september 2019, telkens
van 18.00 uur tot 00.00 uur. Tegenstrijdige signalisatie zal afgedekt worden.
De organisatoren zullen de herashekken elke dag verplaatsen om de doorgang open te zetten / af te
sluiten.
Artikel 7
Tijdens de voorstellingen op 25, 26, 27, 28 en 29 september 2019 zal op de parkeerplaatsen van
Gemeentestraat, vanaf het centrumkruispunt tot Woeringenstraat, parkeerverbod ingesteld worden
van woensdag 25 tot en met zondag 29 september 2019 van 18.00 uur tot 00.00 uur door het
aanbrengen van borden E1 met onderborden “op- en neerwaartse gerichte pijltjes” en met
onderborden "Uitgezonderd politietoelating op 25 tot en met 29 september 2019 van 18.00 uur tot
00.00 uur".
Artikel 8
Tijdens de repetities/voorstellingen op 25, 26, 27, 28 en 29 september 2019 zal Gemeentestraat,
vanaf het centrumkruispunt tot Woeringenstraat, en Kerkstraat,
van nr. 12 tot Gemeentestraat, verkeersvrij worden gemaakt:





woensdag 25 september 2019 van 19.00 uur tot 22.30 uur;
donderdag 26 september 2019 van 19.00 uur tot 22.00 uur;
vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019 van 18.30 uur tot 00.00 uur;
zondag 29 september 2019 van 18.30 uur tot 22.30 uur.

Hiervoor zal Gemeentestraat, vanaf het centrumkruispunt tot Woeringenstraat, en Kerkstraat, van nr.
12 tot Gemeentestraat, worden afgesloten voor alle verkeer, waarvoor het verkeersbord C3 op een
bareel zal aangebracht worden:
a) voor Kerkstraat: aan de doorgang ter hoogte van Kerkstraat 12
b) voor Gemeentestraat: verkeersbord C3 met onderbord 'uitgezonderd vergunninghouders':
 aan de aansluiting met Nonnenstraat/Kerkstraat;
 aan de aansluiting met Woeringenstraat.
Artikel 9
Tijdens de voorstellingen op 26, 27, 28 en 29 september 2019 zal éénrichtingsverkeer, uitgezonderd
fietsers, ingevoerd worden in:
- August Hermansplein, rijrichting van Woeringenstraat naar Kerkstraat;
- Spoorweglei, tussen Bevelsesteenweg en Rector de Ramstraat, rijrichting van Bevelsesteenweg naar
Rector de Ramstraat
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- Spoorweglei, tussen J.E.Claeslaan en Bevelsesteenweg, rijrichting van J.E.Claeslaan naar
Bevelsesteenweg.
Artikel 10
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van een nadar op de halve rijbaan
met verkeersborden C1 en onderbord M3 aan:
-

de uitgang van August Hermansplein naar Woeringenstraat;
de toegang naar August Hermansplein aan Kerkstraat;
Spoorweglei aan Rector de Ramstraat;
Spoorweglei aan Bevelsesteenweg

en het verkeersbord F19 met onderbord M5 aan:
-

de toegang naar August Hermansplein via Woeringenstraat;
de uitgang van August Hermansplein aan Kerkstraat, ter hoogte van de garages;
Spoorweglei, tussen Bevelsesteenweg en Rector de Ramstraat, aan Bevelsesteenweg;
Spoorweglei, tussen J.E.Claeslaan en Bevelsesteenweg, aan J.E. Claeslaan

op 26 tot en met 29 september 2019 van 18.00 uur tot 00.00 uur.
In Spoorweglei, tussen J.E. Claeslaan en Bevelsesteenweg en tussen Bevelsesteenweg en Rector de
Ramstraat, zal een stilstaan- en parkeerverbod worden ingesteld langs de zijde van de spoorweg door
het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderborden “op- en neerwaartse gerichte pijltjes” en
met onderbord ' ‘Uitgezonderd politietoelating op 26 tot en met 29 september 2019 van 18.00 uur tot
00.00 uur'.
Artikel 11
Om voldoende ruimte voor brandweerwagens vrij te houden, zal er een stilstaan- en
parkeerverbod ingesteld worden van maandag 23 september 2019 om 06.00 uur tot en met dinsdag 1
oktober 2019 om 17.00 uur op:
 de parkeervakken langs de spoorweg van aan Statiestraat tot aan de brandweergebouwen;
 de parkeerplaatsen voor het amfitheater (halve cirkel).
door het aanbrengen van borden E3 met onderborden “op- en neerwaartse gerichte pijltjes” en met
onderborden "op 23 september 2019 om 06.00 uur tot en met 1 oktober 2019 om 17.00 uur".
Artikel 12
Om een parkeerstrook voor mindervalide personen te organiseren tijdens de voorstellingen, zullen er
op August Hermansplein 2 extra parkeerplaatsen naast de bestaande parkeerplaats voor mindervalide
personen (zijde Kerkstraat) vrij gehouden worden vanaf donderdag 26 september 2019 om 17.00 uur
tot maandag 30 september 2019 om 08.00 uur door het invoeren van een stilstaan- en parkeerverbod
dat zal aangeduid worden met fig. E3 met onderborden “op- en neerwaartse gerichte pijltjes” en met
onderbord "van 26 september 2019 om 17.00 uur tot 30 september 2019 om 08.00 uur". Er zullen
enkele plaatsen voor mindervalide personen ingericht worden op deze plaatsen door verkeersborden
E9a te plaatsen met onderborden waarop het symbool is afgebeeld dat het parkeren voorbehouden is
voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.
Om een parkeerstrook voor sponsors te organiseren tijdens de voorstellingen, zullen er op August
Hermansplein 4 parkeerplaatsen (zijde Kerkstraat) vrij gehouden worden vanaf donderdag 26
september 2019 om 17.00 uur tot maandag 30 september 2019 om 08.00 uur door het invoeren van
een stilstaan- en parkeerverbod dat zal aangeduid worden met fig. E3 met onderborden “op- en
neerwaartse gerichte pijltjes” en met onderbord "van 26 september 2019 om 17.00 uur tot 30
september 2019 om 08.00 uur'. Er zullen 4 plaatsen ingericht worden door verkeersborden E9a te
plaatsen met onderbord 'uitgezonderd vergunninghouders".
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Om een parkeerstrook voor de brandweer te organiseren tijdens de voorstellingen, zullen er op
August Hermansplein 10 parkeerplaatsen (zijde Kerkstraat) vrij gehouden worden vanaf donderdag 26
september 2019 om 17.00 uur tot maandag 30 september 2019 om 08.00 uur door het invoeren van
een stilstaan- en parkeerverbod dat zal aangeduid worden met fig. E3 met onderborden “op- en
neerwaartse gerichte pijltjes” en met onderbord "van 26 september 2019 om 17.00 uur tot 30
september 2019 om 08.00 uur". Er zullen 10 plaatsen ingericht worden door verkeersborden E9a te
plaatsen met onderbord 'uitgezonderd brandweer'.
De correcte plaatsindeling op plan in bijlage.
Artikel 13
Tijdens de dagen van voorstellingen op 26, 27, 28 en 29 september 2019 zal een stilstaan- en
parkeerverbod voor vrachtwagens worden ingevoerd op de voorbehouden plaatsen op August
Hermansplein. Hiertoe zullen de huidige verkeersborden worden afgedekt.
Deze plaatsen zullen voorbehouden worden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor
dubbelgebruik en minibussen door het plaatsen van verkeersborden E9b met onderborden “op- en
neerwaartse gerichte pijltjes” en onderborden “uitgezonderd politietoelating, van 26 september 2019
om 08.00 uur t.e.m. 29 september 2019 om 00.00 uur".
Artikel 14
Het college geeft opdracht om tijdig te communiceren aan de buren en de bevolking.
Artikel 15
De nodige afsluitingen, verkeersborden en lichtkranten worden geplaatst en weggehaald door team
facility.
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

Tijdelijk verkeersreglement - aanpassingen verkeerstechnische maatregelen
voorstellingen 'Diamant!' - 26 september 2019 tot en met 29 september 2019 Goedkeuring

5/5

