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Tijdelijk verkeersreglement - Autovrije zondag op 22 september 2019 - KesselStatie

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, 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

Afwezig:
mevrouw Griet Van Olmen, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 15 juli 2019 keurde het college de wijziging van de locatie van autovrije zondag van Kessel-Dorp
naar Kessel-Statie goed.
De autovrije zondag heeft als doel om mensen te laten zien dat je het centrum van een gemeente ook
op andere manieren kan bereiken dan met de auto. Bewoners en bezoekers ervaren op deze manier
ook hoe het is om een middag in een autovrij centrum te kunnen genieten van de extra
bewegingsvrijheid.
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Hiervoor wordt het centrum van Kessel-Statie autovrij gemaakt en op volgende locaties afgesloten;
- Emblemsesteenweg wordt afgesloten ter hoogte van het kruispunt met
Torenvenstraat/Lindekensbaan;
- Fortstraat wordt afgesloten ter hoogte van huisnummer 3;
- Stationssteenweg wordt afgesloten ter hoogte van huisnummer 181.
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 decreet lokaal bestuur.
Argumentatie
Het evenement vindt plaats tussen 14.00 en 18.30 uur. Door de opbouw en afbraak zal het
betreffende gebied verkeersvrij zijn tussen 9.00 uur ‘s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Fietsen
mogen wel het gebied in- en/of uitrijden.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Voor de autovrije zondag op zondag 22 september 2019 wordt er een tijdelijk verkeersreglement
opgesteld.
Artikel 2
Voor de autovrije zondag in Kessel-Statie op zondag 22 september 2019 van 09.00 uur tot 20.00 uur
zal Stationssteenweg, vanaf de verkeerslichten Emblemsesteenweg/Lindekensbaan tot aan het einde
van het pleintje van Stationssteenweg/Fortstraat (ter hoogte van het elektronisch infobord huisnummer 181); en Fortstraat, vanaf Stationssteenweg tot waar vroeger supermarkt Delhaize was ter hoogte van huisnummer 3, verkeersvrij worden gemaakt.
Artikel 3
De maatregel zal ter kennis worden gebracht door barelen over de ganse breedte van de rijweg te
plaatsen met verkeersborden C3 met onderbord "van 09.00 uur tot 20.00 uur" en met onderbord
“uitgezonderd standhouders”.
Artikel 4
Om de opstelling van de marktkramen mogelijk te maken zal op Stationssteenweg, vanaf de
verkeerslichten Emblemsesteenweg/Lindekensbaan tot aan het einde van het pleintje van
Stationssteenweg/Fortstraat (ter hoogte van het elektronisch infobord); en Fortstraat, vanaf
Stationssteenweg tot waar vroeger supermarkt Delhaize was, een parkeerverbod worden ingevoerd op
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zondag 22 september 2019 van 09.00 uur tot 20.00 uur door het aanbrengen van borden E1 met
onderborden 'op 22 september 2019 van 09.00 uur tot 20.00 uur, uitgezonderd deelnemers'.
Extra aandacht voor het parkeerverbod in Stationssteenweg aan de parking van het station - tijdig
deze borden aanbrengen zodat reizigers de kans krijgen hun wagen nog te verplaatsen.
Artikel 5
Er zal een wegomlegging worden ingevoerd via Lindekensbaan, Heidestraat en Grote Puttingbaan in
beide richtingen.
Artikel 6
Het verkeersbord F45, doodlopende straat, zal worden aangebracht aan de aansluiting van Grote
Puttingbaan (kruispunt met Stationssteenweg); aan de aansluiting van Onze-Lieve-Vrouwestraat
(kruispunt met Kleine Puttingbaan) en aan de aansluiting van Kleine Puttingbaan (kruispunt met
Sleutelstraat).
Artikel 7
Het college geeft opdracht om de grote invalswegen ter bescherming af te sluiten met bijv. een
vrachtwagen die verplaatsbaar is indien nodig. Dit dient te gebeuren in overleg met de politie.
Artikel 8
De nodige signalisatie wordt geplaatst en weggenomen door team facility.
Er wordt opdracht gegeven om de lichtkrant te plaatsen in Heidestraat met de melding: matig uw
snelheid / fietsers op de rijbaan.
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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