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Tijdelijk verkeersreglement - vrijhouden parking De Putting voor Mobilhome
club - 17 t.e.m. 19 september 2021

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

Verontschuldigd:
mevrouw tien Du Four, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag van
,
.
om de parking naast
sporthal De Putting vrij te maken voor een Mobilhome club bijeenkomst van 17 t.e.m. 19 september

2021.
i is lid van een Mobilhome club waarmee hij regelmatig op uitstap gaat naar
gemeenten en steden in Vlaanderen en soms ook daarbuiten.
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Om zijn mede clubgenoten te kunnen laten genieten van onze gemeente had hij graag een weekend
georganiseerd van 17 t.e.m. 19 september 2021.
Hij vraagt om te mogen parkeren op de parking naast de sporthal "De Putting ", de uitbater is er al
van op de hoogte.

Zij staan autonoom, hebben niets nodig van voorzieningen en laten de parking netjes achter.
Het betreft een 30-tal voertuigen die perfect kunnen staan op deze parking. Een weekend omvat:
aankomst op vrijdagnamiddag en vertrek zondagmiddag.

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.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetmgen en de bijzondere
plaatsmgsvoorwaarden 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
Er wordt gevraagd om van 17 september 2021 om 13.00 uur t.e.m. 19 september 2021 om 14.00 uur
de parking aan sporthal De Putting (ter hoogte van het beachvolleybalveld, het deel parking dat apart
ligt) verkeersvrij te maken.
Het is noodzakelijk om het bestaande politiereglement terzake in overeenstemming te brengen met de
werkelijke behoeften.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Aitikel 1
Van 17 september 2021 om 13.00 uur tot en met 19 september 2021 om 14.00 uur zal, ter
gelegenheid van een Mobilhome club bijeenkomst, de parking aan sporthal De Putting; ter hoogte van
het beachvolleybalveld, het deel parking dat apart ligt; verkeersvrij worden gehouden.

Artikel 2
Er zal een parkeer- en stilstaanverbod ingevoerd worden van 17 september 2021 om 13.00 uur tot en
met 19 september 2021 om 14.00 uur door het plaatsen van verkeersbord E3 met onderbord
"Uitgezonderd politietoelatmg van 17 september 2021 om 13.00 uur tot en met 19 september 2021
om 14.00 uur" op de parking aan sporthal De Putting; ter hoogte van het beachvolleybalveld, het
deel parking dat apart ligt; volgens bijgevoegd plan.

Artikel 3
Van 17 september 2021 om 13.00 uur tot en met 19 september 2021 om 14.00 uur zal de parking aan
sporthal De Putting; ter hoogte van het beachvolleybalveld, het deel parking dat apart ligt; afgesloten
worden voor alle verkeer. Hiertoe zal het verkeersbord C3 met onderbord "17 september 2021 om
13.00 uur tot en met 19 september 2021 om 14.00 uur" geplaatst worden.
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Artikel 4
De organisatie vragen om in hun communicatie mee te nemen dat er ter plaatse geen voorzieningen
zijn voor campers en dat de dichtsbijzijnde service punten gelegen zijn op de parking van CC de Mol in
Lier (6km) of bij de Brandweer in Grobbendonk (llkm).

Artikel 5
Het college geeft opdracht om dit besluit te bezorgen aan de jeugdconsulent met volgende opdracht:
Op voorhand skaters inlichten dat parking niet toegankelijk is van 17-19 september 2021. Best
uithangen aan de skateramp 2 weken op voorhand.

Artikel 6
De nodige signalisatie zal door team fadlity geplaatst en weggehaald worden.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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