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

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

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor het evenement 'Kruiskensmarkt' op 19 april 2019 is het noodzakelijk om het tijdelijk reglement
van wederkerende aard van de Kruiskensmarkt aan te passen. Aangezien dit tijdelijk reglement van
wederkerende aard voor het tweede jaar op rij aangepast dient te worden, kan dit beter structureel
aangepast worden vanaf volgend jaar.
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
Vorig jaar was er een intern overleg betreffende de Kruiskensmarkt waaruit bleek dat het huidige
reglement niet meer volledig van toepassing blijkt te zijn.
De Itegemsesteenweg dient als -in tegenstelling tot vorige jaren- parkeervrije omleidingsweg te
fungeren voor de Kruiskensmarkt.
Artikel 2 uit het wederkerend verkeersreglement dient hiervoor herschreven te worden als:
Art.2 – Verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen, uitgezonderd marktkramers, in
te voeren op “Goede Vrijdag” vanaf 07.00 uur tot 16.00 uur:
- in Kruiskensbaan, vanaf café 't Kruiske tot aan de inrit van de parking van domein “Kruiskensberg”.
De verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd marktkramers’ worden geplaatst.
Art. 2.1. - De zone van Kruiskensbaan vanaf het kruispunt met de Itegemsesteenweg tot aan café 't
Kruiske wordt parkeren langs één zijde toegestaan.

Artikels 3, 4, 5 & 6 uit het wederkerend verkeersreglement dienen voor de organisatie van de
Kruiskensmarkt in 2019 geschrapt te worden.
De betreffende artikels stellen volgende:
Art.3 – Verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen, uitgezonderd marktbezoekers,
in te voeren op “Goede Vrijdag” van 07.00 uur tot 16.00 uur:
- in de Kruiskensbaan, vanaf het kruispunt met Heikant tot voorbij de inrit van de parking van domein
“Kruiskensberg”;
- in de Kruiskensbaan, vanaf het kruispunt met de Itegemsesteenweg tot aan het kruispunt met de
Bevelsesteenweg (Heist-op-den-Berg);
- in de Itegemsesteenweg, vanaf het kruispunt met de Kruiskensbaan tot aan het kruispunt met
Heikant.
De verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd marktbezoekers’ worden geplaatst.
Art.4 – Zone 30 km/uur in te voeren op “Goede Vrijdag” van 07.00 uur tot 16.00 uur:
- in de Itegemsesteenweg, vanaf het kruispunt met de Kruiskensbaan tot aan het kruispunt met
Heikant;
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- in de Kruiskensbaan, vanaf het kuispunt met Heikant tot voorbij de inrit van de parking van domein
“Kruiskensberg”;
- in de Kruiskensbaan, vanaf het kruispunt met de Itegemsesteenweg tot aan het kruispunt met de
Bevelsesteenweg (Heist-op-den-Berg).
De verkeersborden F4a en F4b 30 km/uur worden geplaatst.
Art.5 – In de zone 30km/uur gemengd verkeer in te voeren en de fietspaden als parkeerplaats te
gebruiken.
De verkeersborden D7 worden afgedekt.
Art.6 – Parkeren voor personenauto’s in te voeren op “Goede Vrijdag” van 07.00 uur tot 15.00 uur:
- in de Itegemsesteenweg, vanaf het kruispunt met de Kruiskensbaan tot aan het kruispunt met
Heikant;
- in de Kruiskensbaan, vanaf het kruispunt met Heikant tot voorbij de inrit van de parking van domein
“Kruiskensberg”;
- in de Kruiskensbaan, vanaf het kruispunt met de Itegemsesteenweg tot aan het kruispunt met de
Bevelsesteenweg (Heist-op-den-Berg).
De verkeersborden E9a met onderbord ‘van 07.00 uur tot 15.00 uur' worden geplaatst.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Voor de Kruiskensmarkt is er een tijdelijk verkeersreglement van wederkerende aard goedgekeurd in
de gemeenteraad op 02 maart 2014.
Deze wordt voor de editie van de kruiskensmarkt 2019, welke doorgaat op vrijdag 19 april 2019,
aangevuld door het volgend tijdelijk reglement.

Artikel 2
Artikels 3, 4, 5 & 6 uit het wederkerend verkeersreglement worden geschrapt voor de organisatie van
de Kruiskensmarkt 2019. Artikel 2 wordt herschreven als:
Art.2 – Verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen, uitgezonderd marktkramers, in
te voeren op “Goede Vrijdag” vanaf 07.00 uur tot 16.00 uur:
- in Kruiskensbaan, vanaf café 't Kruiske tot aan de inrit van de parking van domein “Kruiskensberg”.
De verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd marktkramers’ worden geplaatst.
Art. 2.1. - De zone van Kruiskensbaan vanaf het kruispunt met de Itegemsesteenweg tot aan café 't
Kruiske wordt ingericht als een parkeerstrook langs één zijde.

Artikel 3
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Om wildparkeren op het fietspad tegen te gaan, zullen er, ter waarschuwing, extra stilstaan- en
parkeerverbodsborden (E3) geplaatst worden:
 Vanaf Hullebrug tot aan het kruispunt Kruiskensbaan/Itegemsesteenweg;
 Vanaf kruispunt Kruiskensbaan/Itegemsesteenweg tot aan het kruispunt
Itegemsesteenweg/Kruideniersstraat.
De omleidingsweg bestaat uit Itegemsesteenweg - Heikant - Bevelse Steenweg.

Artikel 4
De klantenmedewerker team onthaal en dienstverlening krijgt de opdracht om tegen volgend jaar het
tijdelijk reglement van wederkerende aard "Kruiskensmarkt" op "Goede Vrijdag", goedgekeurd door
de gemeenteraad van 2 maart 2004, op te heffen en te vervangen door de bepalingen uit dit tijdelijk
verkeersreglement.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift
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