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Tijdelijk verkeersreglement - Benefietwandeling 'Steps on Fire' - zaterdag 23
november 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen; mevrouw Griet Van Olmen,
schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Tom Covens, schepen; mevrouw Lien Du Four,
schepen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De e-mail van Marc Willekens, Bronstraat 85 te 2400 Mol, waarin hij vraagt om ter gelegenheid van
een benefietwandeling ten voordele van ‘Help Brandwonden Kids’ op 23 november 2019 een
parkeerverbod in te voeren in Torenvenstraat op de parking van de parochiezaal Kessel-Station alsook
op de parking aan het Sportcentrum in Beekstraat, voor het plaatsen van een bevoorradingstent van
3m x 3m.
Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
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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 is noodzakelijk om het bestaande politiereglement ter zake in overeenstemming te brengen met
de werkelijke behoeften.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Advies
Sport infrastructuur/personeel
Gunstig advies
gebruik electriciteit en sanitair sportcentrum OK

Besluit
Artikel 1
Op zaterdag 23 november 2019 van 09.00 uur tot 15.00 uur zal een parkeerverbod ingevoerd worden
in Torenvenstraat vóór de parochiezaal, over een breedte van 3 parkeerplaatsen grenzend aan de
parochiezaal, alsook op de parking aan het Sportcentrum in Beekstraat, zo dicht mogelijk tegen de
ingang van het sportcentrum, over een breedte van 3 parkeerplaatsen.
Artikel 2
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van borden fig. E1 met onderborden
“op- en neerwaartse gerichte pijltjes” en onderborden “op zaterdag 23 november 2019 van 09.00 uur
tot 15.00 uur”.
Artikel 3
De nodige signalisatie zal door team facility geplaatst worden en weggenomen door de organisatoren.
Artikel 4
Aan de organisatoren van de benefietwandeling wordt toestemming gegeven om een verlengkabel
220V (voor verlichting) aan te sluiten op een stopcontact in het sportcentrum.
De deelnemers kunnen gebruik maken van het sanitair van het sportcentrum en van het
parochiecentrum Torenven in Kessel-Station.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
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algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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