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Zitting van 4 maart 2019
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Tijdelijk verkeersreglement - plaatsen grote Diamant op parkeerplaats Kerkplein
- 1 t.e.m. 8 april 2019 - project Diamant!

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Luc Luyten,
schepen; mevrouw Griet Van Olmen, schepen; mevrouw Lien Du Four; de heer Tom Covens;
mevrouw Miek Van Loock, algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd:
de heer Bert Celis

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor het openluchtspektakel Diamant! loopt er een promoactie waarbij ze een grote ‘diamant’ hebben
laten maken, die ze als teaser in het straatbeeld willen plaatsen. Als eerste locatie hadden ze gedacht
aan een hoekparkeerplaats op Kerkplein (moet goed zichtbaar zijn) en daarna nog een aantal andere
locaties:
01/04 tot en met 08/04: op de hoekparkeerplaats voor de bib/uitrit brandweer op Kerkplein;
08/04 => verhuis naar Bevel (speeltuin achter de oude pastorij/bib/academie);
13/04 => verhuis naar Kessel (bankje aan d’Elzen, voorbij het rusthuis);
18/04 => verhuis naar Nijlen (Beekpark);
22/04 => verhuis naar de jaarmarkt (kraam cultuur), na de middag verhuis naar het Kempens
Diamantcentrum voor Expo Diamant.
Voor de eerste locatie dient een tijdelijk verkeersreglement aangevraagd te worden.
Argumentatie
De grote diamant dient geplaatst te worden waar er geen hinder wordt veroorzaakt.
Het GAS-reglement van Nijlen voorziet geen bezwaren om een zoiets te plaatsen:
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- Afdeling 5. Aanplakkingen en graffiti. - Artikel 20. Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en
fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op andere plaatsen dan die
welke door de gemeentelijke overheid daartoe zijn bestemd, behoudens voorafgaande en schriftelijke
toelating van de burgemeester en eventueel de eigenaar of gebruiksgerechtigde.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Het plaatsen van een grote diamant op een parkeerplaats op Kerkplein van 1 t.e.m. 8 april 2019 wordt
goedgekeurd.
De grote diamant mag tevens op volgende locaties geplaatst worden:
8 tot en met 13 april 2019 => Bevel (speeltuin achter de oude pastorij/bib/academie)
13 tot en met 18 april 2019 => Kessel (bankje aan d’Elzen, voorbij het rusthuis)
18 tot en met 22 april 2019 => Nijlen (Beekpark)
22 april 2019 => jaarmarkt Nijlen (kraam cultuur), na de middag verhuis naar het Kempens
Diamantcentrum voor Expo Diamant.

Artikel 2
De grote diamant wordt geplaatst op een locatie die geen hinder veroorzaakt (hoekparkeerplaats voor
de bib/uitrit brandweer op Kerkplein).

Artikel 3
Voor het plaatsen van een grote diamant (promotie voor "project Diamant!"), wordt er 1 parkeerplaats
vrijgehouden op Kerkplein van 1 april 2019 van 08.00 uur tot 8 april 2019 om 20.00 uur
 op de hoekparkeerplaats voor de bib/uitrit brandweer op Kerkplein
door het plaatsen van borden fig. E3 met onderborden “op- en neerwaartse gerichte pijltjes” en
onderborden “uitgezonderd politietoelating, op 1 april 2019 van 08.00 uur tot 8 april 2019 om 20.00
uur".

Artikel 4
De nodige signalisatie zal door team facility geplaatst worden en weggenomen door de organisator.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
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algemeen directeur wnd.
Miek Van Loock

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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