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Tijdelijk verkeersreglement - wijziging tijdelijk reglement van wederkerende
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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Luc Luyten, schepen; mevrouw Lien Du Four; de heer Tom
Covens; de heer Bert Celis; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; mevrouw Griet Van Olmen, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Wegens enkele wijzigingen in de organisatie van de jaarmarkt op 22 april 2019 is het noodzakelijk om
het tijdelijk reglement van wederkerende aard van de jaarmarkt aan te passen.
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 decreet lokaal bestuur.
Argumentatie
Naar aanleiding van het intern overleg betreffende de jaarmarkt blijkt het huidige reglement niet meer
volledig van toepassing te zijn. Wijzigingen zijn hier dan ook noodzakelijk.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Voor de jaarmarkt is er een tijdelijk verkeersreglement van wederkerende aard goedgekeurd in de
gemeenteraad op 05 maart 2013.
Deze wordt voor de editie van de jaarmarkt 2019, welke doorgaat op maandag 22 april 2019,
vervangen door het volgend tijdelijk reglement.

Artikel 2
Volgende straten en pleinen in Nijlen-Centrum dienen vanaf 7.00 uur tot 16.00 uur, verkeersvrij
gehouden te worden om de jaarmarkt te organiseren:













Gemeentestraat
Gemeentestraat (tot Beekstraat + parking sportcentrum)
Nonnenstraat ( vanaf de verkeerslichten tot pand nr. 7)
Bevelsesteenweg (tussen Guido Gezellestraat en Spoorweglei)
Kerkstraat - kerkplein
Woeringenstraat (tot aan pand nr. 21)
Kapellebaan tot en met Tulpenstraat
Statiestraat + Statieplein
Verbinding tussen Kapellebaan en Statieplein
Koningin Astridlaan (vanaf Statieplein tot pand nr. 13)
Albert Kanaalstraat
Gebroeders Van Raemdonckstraat (tussen de Broechemsesteenweg en pand nr. 3 van de
Gebr. Van Raemdonckstraat)
 Broechemsesteenweg (vanaf Albert Kanaalstraat tot Tulpenstraat)
 In de Tulpenstraat op de rijweg.
Het stilstaan- en parkeerverbod zal aangeduid worden met fig. E3 met onderbord van 7.00 uur tot
16.00 uur.

Artikel 3
Volgende straten en pleinen in Nijlen-Centrum dienen vanaf 7.00 uur tot 22.00 uur, verkeersvrij
gehouden te worden om de jaarmarkt te organiseren door het invoeren van stilstaan- en
parkeerverbod dat zal aangeduid worden met fig. E3 met onderbord van 7.00 uur tot 22.00 uur:
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 in Nonnenstraat vanaf de verkeerslichten tot pand nr. 7.
 in Statieplein, van Statiestraat tot frituur.

Artikel 4
Op de parkeerplaats in Nonnenstraat (vanaf Katerstraat tot aan het kerkhof) en August Hermansplein
(strook langs de spoorweg) zal parkeerverbod worden in gevoerd voor vrachtwagens meer dan 3,5
ton vanaf 7.00 uur tot 16.00 uur.
Het stilstaan- en parkeerverbod zal aangeduid worden met fig. E3 met onderbord +3,5 ton van 7.00
uur tot 16.00 uur.

Artikel 5
Volgende straten worden als wegomlegging gebruikt en hierop wordt eveneens stilstaan- en
parkeerverbod opgelegd langs beide zijden van de weg door het aanbrengen van fig. E3 met
onderbord van 7.00 uur tot 16.00 uur:
Guido Gezellestraat, Kreitenbergstraat, Rector de Ramstraat (tussen Kreitenbergstraat en
Herenthoutsesteenweg), Tibourstraat, Hellevoortstraat, Elsendonkstraat, Paashoekstraat,
Breugelhoevestraat (tussen Broechemsesteenweg en Koningsbaan), Koningsbaan (tussen
Breugelhoevestraat en Molenstraat) en Molenstraat (tussen Kapellebaan en Kesselsesteenweg).

Artikel 6
Volgende straten worden afgesloten voor alle verkeer en hiervoor zal het verkeersbord fig. C3
aangebracht worden met onderbord “uitgezonderd marktdeelnemers”:











J.E.Claeslaan aan Spoorweglei
Bevelsesteenweg: t.h.v. Kreitenbergstraat
Woeringenstraat: t.h.v. pand nr. 21
Woeringenstraat: t.h.v. Gemeentestraat nr. 39
Gemeentestraat: t.h.v. Bouwelsesteenweg
Nonnenstraat: t.h.v. pand nr. 5
Broechemsesteenweg: t.h.v. Tulpenstraat
Kapellebaan: t.h.v. Tulpenstraat
Koningin Astridlaan: t.h.v. pand nr. 13
Gebroeders Van Raemdonckstraat: t.h.v. pand nr. 14.

Volgende straten worden afgesloten voor alle verkeer en hiervoor zal het verkeersbord fig. C3
aangebracht worden met onderbord “uitgezonderd bewoners”:
 Spoorweglei: langs beide kanten van de Bevelsesteenweg.

Artikel 7
Volgende straten worden afgesloten voor alle verkeer vanaf 7.00 uur tot 22.00 uur en hiervoor zal het
verkeersbord fig. C3 aangebracht worden:
 Nonnenstraat vanaf de verkeerslichten tot pand nr. 7.
 Statieplein, van Statiestraat tot frituur.

Artikel 8
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Ingevolge het afsluiten van straten, zullen de doodlopende straten gesignaleerd worden met het bord
fig. F45:











J.E.Claeslaan: t.h.v. Molenstraat
Rector de Ramstraat: t.h.v. Kreitenbergstraat
Bouwelsesteenweg: t.h.v. Hellevoortstraat
Nonnenstraat: t.h.v. Katerstraat
Broechemsesteenweg: t.h.v. Breugelhoevestraat
Koning Albertlaan t.h.v. Kapellebaan
Kapellebaan: t.h.v. Molenstraat
Spoorweglei t.h.v. J.E.Claeslaan
Spoorweglei t.h.v. Rector De Ramstraat
Gebroeders Van Raemdonckstraat: t.h.v. Zwaluwenlaan.

Artikel 9
Op volgende punten zullen de dierenwedstrijden plaatshebben en dient hiervoor de nodige ruimte
voorbehouden, de overige ruimte mag bezet worden met marktkramen:








Bevelsesteenweg
Brandweerkazerne
githo nijlen
Kapellebaan (weilanden)
Statieplein
Albert Kanaalstraat
Gebroeders Van Raemdonckstraat.

Artikel 10
De kermiskramen worden opgesteld op het vrije gedeelte van het kerkplein en Gemeentestraat
(parking pastorie) ten vroegste vanaf zaterdag vóór de jaarmarkt en dit vanaf 18.00 uur.

Artikel 11
Voor de opstelling van de kermiskramen worden volgende straten en pleinen in Nijlen-Centrum
verkeersvrij gehouden op zaterdag vóór de jaarmarkt vanaf 17.30 uur:
 Kerkplein (eerste dubbel rij parkeervakken zijde Kerkstraat 8 tot 13)
 Parking Beekstraat
 Gemeentestraat, van Gemeentestraat naar Beekstraat over een lengte van 31 m, en parking
Pastorie.
Het stilstaan- en parkeerverbod zal aangeduid worden met fig. E3 met onderbord “Uitgezonderd
politietoelating vanaf zaterdag om 17.30 uur."

Artikel 12
Voor de opstelling van het 'Lekker Lokaal'- terras wordt volgende ruimte in Nijlen-Centrum verkeersvrij
gehouden vanaf zondag 21 april 2019 van 13.00 uur tot en met maandag 22 april 2019 om 18.00 uur:
 Kerkplein (twee dubbele rij parkeervakken zijde kruispunt).
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Het stilstaan- en parkeerverbod zal aangeduid worden met fig. E3 met onderbord “Uitgezonderd
politietoelating vanaf zondag 21 april 2019 van 13.00 uur tot en met maandag 22 april 2019 om
20.00uur."

Artikel 13
In de Zwaluwenlaan zal er aan één zijde een parkeerverbod in voege gesteld worden, aan de
linkerzijde komende vanuit de Broechemsesteenweg. Het stilstaan- en parkeerverbod zal aangeduid
worden met fig. E3.

Artikel 14
Volgende plaatsen zijn voorbehouden als parking voor deelnemers:





parking loskade: deelnemers klein- en pluimvee
Koningin Astridlaan: deelnemers wedstrijd Shetland Pony
Sportcentrum, naast zwembad: deelnemers hondenwedstrijd
Parking verbinding tussen Kapellebaan en Statieplein: juryleden en deelnemers.

Artikel 15
Het college geeft opdracht om de grote invalswegen ter bescherming af te sluiten met vb. een
vrachtwagen die verplaatsbaar is indien nodig. Dit dient te gebeuren in overleg met de politie.

Artikel 16
In Retsestraat tot en met Kramosstraat, Watertorenstraat, Kramosstraat en Vekenstraat vanaf
Kramosstraat tot en met Guido Gezellestraat zal er aan één zijde een parkeerverbod in voege gesteld
worden, aan de linkerzijde komende vanuit Bevelsesteenweg. Het stilstaan- en parkeerverbod zal
aangeduid worden met fig. E3.

Artikel 17
Spoorweglei - de eerste twee parkeerplaatsen met de aansluiting van J.E. Claeslaan - dienen vanaf
6.00 uur tot 16.00 uur, verkeersvrij gehouden te worden door het invoeren van een stilstaan- en
parkeerverbod voor het plaatsen van politievoertuigen. Dit wordt aangeduid met figuur E3 met
onderbord 'van 6.00 tot 16.00 uur uitgezonderd politievoertuigen'.
Spoorweglei - tussen J.E. Claeslaan en Bevelsesteenweg - wordt verkeersvrij gehouden van 6.00 uur
tot 16.00 uur door het plaatsen van nadars met het verkeersbord C3 met onderbord 'uitgezonderd
fietsers'. Buurtbewoners kunnen de straat uitrijden tussen 6.00 uur en 16.00 uur, inrijden is niet
mogelijk.

Artikel 18
De parkeerstrook aan Bouwelsesteenweg t.h.v. nr.1 richting Githo Nijlen (versmalt op het einde) dient
vanaf 7.00 uur tot 16.00 uur verkeersvrij gehouden te worden door het invoeren van een stilstaan- en
parkeerverbod dat zal aangeduid worden met fig. E3 met onderbord 'van 7.00 uur tot 16.00 uur'.

Artikel 19
Om een fietsenstalling te organiseren tijdens de jaarmarkt, zal de eerste parkeerstrook op August
Hermansplein (zijde Kerkstraat) verkeersvrij gehouden worden vanaf donderdag 18 april 2019 om
08.00 uur tot dinsdag 23 april 2019 om 16.00 uur door het invoeren van een stilstaan- en
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parkeerverbod dat zal aangeduid worden met fig. E3 met onderbord 'van 18 april 2019 om 08.00 uur
tot 23 april 2019 om 16.00 uur'.

Artikel 20
Om een parkeerstrook voor mindervalide personen te organiseren tijdens de jaarmarkt, zal de helft
van de tweede parkeerstrook op August Hermansplein (zijde Kerkstraat) verkeersvrij gehouden
worden vanaf donderdag 18 april 2019 om 08.00 uur tot dinsdag 23 april 2019 om 16.00 uur door het
invoeren van een stilstaan- en parkeerverbod dat zal aangeduid worden met fig. E3 met onderbord
'van 18 april 2019 om 08.00 uur tot 23 april 2019 om 16.00 uur'. Er zullen enkele plaatsen voor
mindervalide personen ingericht worden op deze halve parkeerstrook 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.

Artikel 21
Om een fietsenstalling te organiseren tijdens de jaarmarkt, zal de parkeerstrook in Beekstraat (aan de
rechterkant komende van Gemeentestraat) verkeersvrij gehouden worden vanaf donderdag 18 april
2019 om 08.00 uur tot dinsdag 23 april 2019 om 16.00 uur door het invoeren van een stilstaan- en
parkeerverbod dat zal aangeduid worden met fig. E3 met onderbord 'van 18 april 2019 om 08.00 uur
tot 23 april 2019 om 16.00 uur'.

Artikel 22
De nodige signalisatie wordt geplaatst en weggenomen 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
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