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Zitting van 4 maart 2019
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Tijdelijk verkeersreglement - parkeerverbod Kerkplein - 18 maart 2019 - project
Diamant!

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Luc Luyten,
schepen; mevrouw Griet Van Olmen, schepen; mevrouw Lien Du Four; de heer Tom Covens;
mevrouw Miek Van Loock, algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd:
de heer Bert Celis

Beschrijving
Aanleiding en context
Het openluchtspektakel 'Diamant! 't Steentje van de Kempen' gaat door van 27 tot en met 30
september op Kerkplein in Nijlen. Kerkplein en Kerkstraat zullen dan volledig ingepalmd worden. Om
op het gebied van mobiliteit, decor en logistiek niet voor verrassingen te komen staan, vraagt de
kerngroep van het project om op 18 maart 2019 Kerkplein parkeervrij te maken van 18.30 uur tot
22.00 uur.
Ze willen van de gelegenheid gebruik maken om alles uit te meten zodat er een correct beeld van het
speelveld gecreeërd kan worden en er zodoende een draaiboek kan opgesteld worden in verband met
de opbouw. Daarnaast willen ze op dit moment de timing en de haalbaarheid van het verhaal testen.
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.
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Argumentatie
Het parkeerverbod op Kerkplein op 18 maart 2019 kan goedgekeurd worden omdat het voor het
project Diamant! van essentieel belang is om een correct zicht te krijgen rond de opstelling op
Kerkplein.
Deze maatregelen heeft betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Er zal een stilstaan- en parkeerverbod over het volledige Kerkplein ingesteld worden op maandag 18
maart van 18.30 uur tot 22.00 uur door het aanbrengen van borden E3 met onderborden “op
maandag 18 maart van 18.30 uur tot 22.00 uur”.

Artikel 2
De nodige signalisatie wordt geplaatst door team facility en opzij gezet door de organisatoren.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur wnd.
Miek Van Loock

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur wnd.
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