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Aanpassing datum tijdelijk verkeersreglement - jaarlijks ontbijt te Iona vzw 23 juni 2019

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

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen; mevrouw Lien Du Four, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De e-mail van Ann Verhaert, medewerker van Iona vzw, Nieuwe Bevelsesteenweg 66 te 2560 Kessel,
waarin zij meldt dat zij, naar aanleiding van de 50ste verjaardag van Iona, een ontbijt op zondag 23
juni 2019 inrichten (i.p.v. 9 juni 2019 zoals oorspronkelijk gevraagd - 2019_CBS_00337). Hiervoor
vragen zij verkeerstechnische maatregelen.
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
Men vraagt om parkeermogelijkheid te hebben op Nieuwe Bevelsesteenweg, gedeelte tussen
Kroonstraat en Helleweg.
Het is noodzakelijk om het verkeer in goede banen te leiden, om de veiligheid van de bezoekers te
verzekeren en een veilige doorgang van de hulpdiensten te vrijwaren, dit op zondag 23 juni 2019 van
07.00 uur tot 16.00 uur.
Iona meldt dat parkeren op eigen terrein moeilijk is. Dit hebben ze in de beginjaren gedaan en dat
zorgt voor onveilige situaties voor hun bewoners. Zij hebben een kleine parking vooraan het domein
(maximum 30 à 35 wagens die er kunnen parkeren), maar deze is ontoereikend voor het aantal
personen die komen.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Het goedgekeurde besluit 2019_CBS_00337 - Tijdelijk verkeersreglement - jaarlijks ontbijt te Iona vzw
- 9 juni 2019 wordt geannuleerd en vervangen door dit besluit (met gewijzigde datum).
Artikel 2
Op zondag 23 juni 2019, vanaf 07.00 uur tot 16.00 uur, zal in Nieuwe Bevelsesteenweg, vanaf
Kroonstraat tot aan Oude Bevelsesteenweg, éénrichtingsverkeer worden ingevoerd, uitgezonderd
fietsers, ter gelegenheid van een ontbijt.
Artikel 3
Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door het plaatsen van de verkeersborden C1 met
onderbord M3 aan Oude Bevelsesteenweg en het verkeersbord F19 met onderbord M5 ter hoogte van
Kroonstraat met herhaling aan alle zijstraten.
Artikel 4
Er zullen parkeerplaatsen aangeduid worden op Nieuwe Bevelsesteenweg, vanaf Kroonstraat tot aan
Oude Bevelsesteenweg, langs de rechterzijde.
Artikel 5
Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door het plaatsen van een verkeersbord fig. E9a.
Artikel 6
Er zal omleiding bewegwijzering worden geplaatst via Oude Bevelsesteenweg en Kroonstraat.
Artikel 7
De nodige signalisatie zal door team facility geplaatst worden en weggenomen door de organisatoren.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

Burgemeester
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur
Iris Mulkens

Burgemeester
Paul Verbeeck
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