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Tijdelijk verkeersreglement - Schoolfeest Bubao De Regenboog - 22 juni 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
Op vraag van de directie a.i. Mieke Olieslagers van Bubao De Regenboog, Oude Bevelsesteenweg 107
te Kessel, om ter gelegenheid van het schoolfeest op 22 juni 2019 een tijdelijk verkeersreglement op
te stellen.
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.
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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:
De in artikel 4 genoemde instanties wijzen een aanvraag tot openbaarmaking af, voorzover die geen
betrekking heeft op milieu-informatie :
2° als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de
betrokken persoon met de openbaarmaking instemt;
Argumentatie
Het is noodzakelijk om het verkeer in goede banen te leiden om de veiligheid van de deelnemers en
de bezoekers te verzekeren.
Hiervoor dient er op 22 juni 2019 van 12.30 uur tot 00.00 uur
plaatselijk éénrichtingsverkeer ingevoerd te worden in Oude Bevelsesteenweg.

Besluit
Artikel 1
Op zaterdag 22 juni 2019 van 12.30 uur tot 00.00 uur zal in de Oude Bevelsesteenweg
éénrichtingsverkeer ingevoerd worden, uitgezonderd fietsers en bromfietsers vanaf de Voetweg tot
aan de Kraaistraat, met rijrichting van Kessel naar Bevel.
Artikel 2
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van verkeersbord C1 met onderbord
M3 in de Oude Bevelsesteenweg aan de Kraaistraat en het verkeersbord F19 met onderbord M5 aan
de Voetweg.
Artikel 3
Verkeer komende van Bevel wordt omgeleid via Kroonstraat - Nieuwe Bevelsesteenweg.
Artikel 4
Op zaterdag 22 juni 2019 van 12.30 uur tot 00.00 uur zal in de Oude Bevelsesteenweg langs de
linkerzijde een parkeerverbod worden ingevoerd, vanaf de Voetweg tot aan de Kraaistraat, dit om het
parkeren mogelijk te maken voor de bezoekers.
Artikel 5
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van de verkeersborden E3 met
onderbord “op zondag 24 juni 2018, vanaf 12.30 uur tot 00.00 uur”.
Artikel 6
De nodige signalisatie wordt geplaatst door het personeel van de gemeente en weggenomen door de
organisatoren.

Bijlagen
1. De Regenboog - schoolfeest 20190622.pdf
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Anja Van den Bossche
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Karin Lenaerts
maandag 20 mei 2019 8:47
Anja Van den Bossche
SCHOOLFEEST

Ik heb het onderwerp even veranderd want anders is deze mail wel heel verwarrend.

Met vriendelijke groeten,
Karin Lenaerts
Coördinator team dienstverlening
…………………………………………………………………….
T 03 410 02 11
e-mail: karin.lenaerts@nijlen.be
……………………………………………………………………...
Denk aan het milieu voor je deze mail afdrukt!
LOKAAL BESTUUR
Kerkstraat 4 | 2560 Nijlen
www.nijlen.be /
Elke e-mail uitgaande van de gemeente of het OCMW Nijlen of één van haar medewerkers heeft uitsluitend
informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand
gebracht worden via de klassieke briefwisseling, ondertekend door respectievelijk de burgemeester of de
voorzitter en de algemeen directeur.

Van: Karin Lenaerts
Verzonden: maandag 20 mei 2019 8:46
Aan: Anja Van den Bossche <anja.vandenbossche@nijlen.be>
CC: Ben Vermeylen <ben.vermeylen@nijlen.be>
Onderwerp: FW: Spar Flanders Diamond Tour op 16/06
Anja
Hieronder de aanvraag van De Regenboog voor het schoolfeest van 22/06 :
Éénrichtingsverkeer.
Dankjewel voor de afhandeling,

Met vriendelijke groeten,
Karin Lenaerts
Coördinator team dienstverlening
…………………………………………………………………….
T 03 410 02 11
e-mail: karin.lenaerts@nijlen.be
……………………………………………………………………...
Denk aan het milieu voor je deze mail afdrukt!
LOKAAL BESTUUR
Kerkstraat 4 | 2560 Nijlen
www.nijlen.be /
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Elke e-mail uitgaande van de gemeente of het OCMW Nijlen of één van haar medewerkers heeft uitsluitend
informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand
gebracht worden via de klassieke briefwisseling, ondertekend door respectievelijk de burgemeester of de
voorzitter en de algemeen directeur.

Van: Karin Lenaerts
Verzonden: maandag 20 mei 2019 8:44
Aan: 'info' <info@bubaoderegenboog.be>
Onderwerp: RE: Spar Flanders Diamond Tour op 16/06
Mevrouw Olieslagers,

Dank voor de reactie.
De tijdelijke verkeersmaatregelen die moeten verlopen zoals voorgaande jaren (éénrichtingsverkeer), geef ik alvast
door aan ons team mobiliteit.
Moesten er toch nog een bijkomende wijzigingen zijn, dan dient u dit wel schriftelijk aan te vragen:
-of via formulier op onze website (inname openbaar domein)
-of via de mail vergunningen@nijlen.be
Ik benadruk dat we hier alleen spreken over de tijdelijke verkeersmaatregelen. Lenen van materialen e.d. moeten
wel apart online aangevraagd worden.
Intussen blijf ik ter uwer beschikking,

Met vriendelijke groeten,
Karin Lenaerts
Coördinator team dienstverlening
…………………………………………………………………….
T 03 410 02 11
e-mail: karin.lenaerts@nijlen.be
……………………………………………………………………...
Denk aan het milieu voor je deze mail afdrukt!
LOKAAL BESTUUR
Kerkstraat 4 | 2560 Nijlen
www.nijlen.be /
Elke e-mail uitgaande van de gemeente of het OCMW Nijlen of één van haar medewerkers heeft uitsluitend
informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand
gebracht worden via de klassieke briefwisseling, ondertekend door respectievelijk de burgemeester of de
voorzitter en de algemeen directeur.

Van: info <info@bubaoderegenboog.be>
Verzonden: maandag 20 mei 2019 8:22
Aan: Karin Lenaerts <karin.lenaerts@nijlen.be>
Onderwerp: RE: Spar Flanders Diamond Tour op 16/06
Beste
Ik kreeg uw vraag door van mijn collega.
Op 16-06 hebben wij geen speciale activiteiten gepland. U kan dus gerust een omleiding voorzien.
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Ons schoolfeest gaat door op zaterdag 22/06. Wij willen daarvoor graag éénrichtingsverkeer aanvragen zoals
voorgaande jaren. Kan ik dat ineens via u regelen of spreek ik best nog iemand anders aan.
Alvast bedankt voor uw reactie.

Hartelijke groeten
Mieke Olieslagers
Beleidsondersteuner
BuBaO De Regenboog
Oude Bevelsesteenweg 107
2560 Kessel
03 480 28 58

Dag juf Jolien

Op zondag 16/06 gaat de grote wielerwedstrijd voor de elite dames door in Nijlen. Die loopt over een zeer
groot deel van het Nijlens grondgebied en heeft tot gevolg dat wij omleidingen moeten voorzien.
De Regenboog ligt zijdelings van het parcours.

Mijn vraag : is er die zondag iets van activiteiten gepland (schoolfeest ofzo…) in de school De Regenboog?

Dankuwel om mij dit te laten weten,

Met vriendelijke groeten,

Karin Lenaerts
Coördinator team dienstverlening
…………………………………………………………………….
T 03 410 02 11
e-mail: karin.lenaerts@nijlen.be
……………………………………………………………………...
Denk aan het milieu voor je deze mail afdrukt!
De gek oppelde afbeelding k an niet worden weergegev en.
Het bestand is mogelijk v erplaatst, heeft een andere
naam gek regen of is v erwijderd. Controleer of de
k oppeling v erwijst naar h et juiste bestand en de juiste
locatie.

LOKAAL BESTUUR
Kerkstraat 4 | 2560 Nijlen
www.nijlen.be /
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Elke e-mail uitgaande van de gemeente of het OCMW Nijlen of één van haar medewerkers heeft uitsluitend
informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand
gebracht worden via de klassieke briefwisseling, ondertekend door respectievelijk de burgemeester of de
voorzitter en de algemeen directeur.
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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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