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Tijdelijk verkeersreglement - parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met
een handicap Gasthuisstraat - 29 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

Afwezig:
de heer Luc Luyten, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De e-mail van Steven De Schamphelaere, teamlid pastorale eenheid Sint-Salvator, waarin hij vraagt
om de parkeerplaatsen op Pastoor Schelkensplein vrij te houden op zondagvoormiddag 29 september
2019.
Op zondag 29 september 2019 organiseren ze in de Sint-Lambertuskerk in Kessel de
aanstellingsviering van de pastorale eenheid Sint-Salvator (het samengaan van alle parochies van
Nijlen, Bevel, Kessel en Berlaar). Ze verwachten hierop veel volk uit de brede omgeving, veel ouderen
ook. Hiervoor willen ze voldoende parkeerplaatsen voorzien in de nabijheid van het kerkgebouw.
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Korpschef Jan Van Asch adviseert parkeerverbod 'uitgezonderd vergunninghouders' in te voeren op
Pastoor Schelkensplein en de organisatoren vergunningen, opgemaakt door gemeente Nijlen, te laten
uitdelen ter plaatse.
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
De aanstellingsviering zal plaatsvinden op zondag 29 september 2019 van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Hiervoor is het noodzakelijk om het bestaande politiereglement terzake in overeenstemming te
brengen met de werkelijke behoeften.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.
Het advies van de korpschef wordt niet gevolgd vermits het werken met vergunningen omslachtig is
en deze ter plaatse moeten uitgedeeld worden.
Er wordt gekozen voor een alternatieve oplossing met name om 14 parkeerplaatsen in Gasthuisstraat
van 9.00 uur tot 13.00 uur te voorzien voor personen met een gehandicaptenkaart.
Voor de andere bezoekers kunnen volgende alternatieven onderzocht worden:
- Er kan nagegaan worden of de parking op Bisterveld opengezet kan worden en er aldaar mag
geparkeerd worden. Dan kan gevraagd worden aan zowel kerkgangers als voetbalbezoekers om te
parkeren op Bisterveld
- Er kan aan Spar gevraagd worden of er zondag op hun parking geparkeerd mag worden en zoja, dit
door te geven aan de kerkfabriek.
Indien dit alternatief mogelijk is en aanvaard wordt dan kan er een lichtkrant geplaatst worden om te
parkeren op parking school Bisterveld en/of parking Spar.

Besluit
Artikel 1
Er wordt opdracht gegeven om na te gaan of de parking op Bisterveld opengezet kan worden en er
aldaar mag geparkeerd worden alsook om aan Spar te vragen of er zondag op hun parking
geparkeerd mag worden en zoja, dit door te geven aan de kerkfabriek.
Indien dit alternatief mogelijk is en aanvaard wordt, moet er een lichtkrant geplaatst worden om te
parkeren op parking school Bisterveld en/of parking Spar.
Artikel 2
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Er wordt opdracht gegeven om 14 parkeerplaatsen in de Gasthuisstraat van 9u tot 13u te voorzien
voor personen met een gehandicaptenkaart.
Artikel 3
De nodige signalisatie zal door team facility worden geplaatst en dient te worden weggenomen door
de organisatoren.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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