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Tijdelijk verkeersreglement - Optreden Roskam tijdens kermis - Nonnenstraat 15 september 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 Lien Du Four,
schepen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Ter gelegenheid van de kermis op 15 september 2019, heeft de uitbater van café De Roskam, p.a.
Jonas Van Nuffelen, Broechemsesteenweg 13 te 2560 Nijlen, de toelating van het college om de
Nonnenstraat t.h.v. nr. 6 af te sluiten tot 24.00 uur voor het plaatsen van een podium en
muziekoptredens.
Deze optredens gaan door tussen 14.00 uur en 24.00 uur.
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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
Om de optredens door te laten gaan, wordt er gevraagd om Nonnenstraat plaatselijk af te sluiten ter
hoogte van het kruispunt met Gemeentestraat en ter hoogte van nr. 6 (niet voor de vitrine van
kledingwinkel 'Jorenta').
In functie van de optredens en het plaatsen van een podium wordt de straat ter hoogte van
Nonnenstraat 6 en ter hoogte van het centrumkruispunt, van 10.00 uur tot 24.00 uur afgesloten.

Besluit
Artikel 1
Voor het plaatsen van een podium wordt in Nonnenstraat op zondag 15 september 2019 van 10.00
uur tot 24.00 uur, de parkeerstrook ter hoogte van de Roskam tot nr. 6 verkeersvrij gemaakt.
Hiervoor wordt er een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd op zondag 15 september 2019 van 10.00
uur tot 24.00 uur Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door op zondag 15 september 2019
de verkeersborden E3 aan te brengen met onderbord ‘op zondag 15 september 2019 van 10.00 uur
tot 24.00 uur’.
Het podium wordt niet voor de winkel van Jorenta geplaatst maar er wel net achter ter hoogte van
nummer 6. Het college geeft opdracht om Jonas Van Nuffelen van café de Roskam hiervan te
verwittigen.
Artikel 2
Nonnenstraat, gedeelte ter hoogte van nr. 6 en aan de zijde van het verkeerslicht, wordt afgesloten
voor alle verkeer vanaf zondag 15 september 2019 om 10.00 uur tot 24.00 uur. Hiervoor zal
het verkeersbord fig. C3 aangebracht worden met onderbord “uitgezonderd standhouders”
in Nonnenstraat, ter hoogte van nr. 6 en ter hoogte van het kruispunt - verkeerslichten
Gemeentestraat.
Artikel 3
In Nonnenstraat, aan het kruispunt met Katerstraat, zal het verkeersbord F45 'doodlopende straat'
geplaatst worden op zondag 15 september 2019 van 10.00 uur tot 24.00 uur.
Artikel 4
De nodige signalisatie wordt geplaatst door team facility en door de organisatoren weggenomen.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
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algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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