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Tijdelijk verkeersreglement - Belgisch kampioenschap 'Muurke Klop' - 20 en 21
september 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
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 Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Luc Luyten, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
VZW Muurke Klop, p.a. Ben Vercammen, kreeg op 3 december 2018 de toelating van het College van
Burgemeester en Schepenen om het Belgisch kampioenschap 'Muurke Klop' te organiseren op August
Hermansplein op zaterdag 21 september 2019.
In aanvulling, voor de 10e editie van het BK Muurke Klop, kreeg VZW Muurke Klop op 3 juni 2019 de
toelating van het College van Burgemeester en Schepenen om het evenement uit te breiden - start op
vrijdag 20 september 2019.
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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 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
Voor de opbouw en afbraak van de stellingmuren, de tribunes en het randgebeuren dient het August
Hermansplein vanaf vrijdag 20 september 2019 van 7.00 uur tot en met zondag 22 september 2019
om 14.00 uur verkeersvrij gemaakt te worden. Het tornooi “Muurke Klop” gaat door op vrijdag 20
september 2019 (jeugdtornooi tussen 16.00 uur en 19.00 uur) en zaterdag 21 september 2019 (BK
tussen 10.00 uur en 21.00 uur).
Het is noodzakelijk dat de toegangen verkeersvrij worden gehouden ten behoeve van de
hulpdiensten.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Om het tornooi BK “Muurke Klop” mogelijk te maken zal er op het volledige August Hermansplein een
stilstaan- en parkeerverbod ingesteld worden vanaf vrijdag 20 september 2019 van 07.00 uur tot
zondag 22 september 2019 om 14.00 uur.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord E3 met
onderborden 'op- en neerwaartse gerichte pijltjes' en onderborden “uitgezonderd
politietoelating vanaf vrijdag 20 september 2019 van 07.00 uur tot zondag 22 september 2019 om
14.00 uur".
Tegenstrijdige borden worden afgedekt.
Artikel 2
Tijdens het tornooi BK "Muurke Klop" op 20 en 21 september 2019 zal August Hermansplein
verkeersvrij gemaakt worden vanaf 1u voor aanvang van het tornooi tot 1u na afloop van het tornooi,
waarvoor het verkeersbord C3 op een nadar zal aangebracht worden:
 vrijdag 20 september 2019 van 15.00 uur tot en met zaterdag 21 september 2019 om 22.00
uur;
- aan de doorgang zijde Kerkstraat - 't Wit Huys;
- aan de doorgang Woeringenstraat - Hoorcentrum.

Artikel 3
Tijdelijk verkeersreglement - Belgisch kampioenschap 'Muurke Klop' - 20 en 21
september 2019 - Goedkeuring
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De organisator van het BK Muurke Klop dient voor 1 september 2019 een afspraak te maken met de
veiligheidscel om de nodige veiligheidsmaatregelen en bewaking te bekijken alsook om de mogelijke
inzet van politie te bespreken.
Artikel 4
De nodige signalisatie zal door team facility worden geplaatst en door de organisatoren
worden weggenomen.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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