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Aanvulling op wedstrijdreglement - Tijdelijk verkeersreglement - Retrokoers - 9
juli 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 vraag van de organisatoren om ter gelegenheid van de retrokoers op 9 juli 2019 een tijdelijk
verkeersreglement op te stellen.
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.
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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 retrokoers zal plaatsvinden op dinsdag 9 juli 2019 van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Hiervoor is er een vergunning uitgeleverd voor het organiseren van de retrokoers 'Kampioenschap van
Kessel'.
Tijdens de retrokoers op 9 juli 2019 van 18.30 uur tot 22.00 uur wordt het kruispunt aan café
Torenven verkeersvrij gemaakt alsook wordt er een omleiding voorzien vanuit Emblem en Kessel
zodat het verkeer vlotter zou kunnen verlopen.
Het is noodzakelijk om het bestaande politiereglement ter zake in overeenstemming te brengen met
de werkelijke behoeften.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Op dinsdag 9 juli 2019 zal het parkeerverbod op de rijweg van het parcours vanaf twee uur voor
aanvang (vanaf 17u) van toepassing zijn. Deze maatregel wordt toegepast door het plaatsen van
verkeersborden E3 langs het parcours.
Het parcours gaat via Torenvenstraat, Vredestraat, Vogelzangstraat, Vaerestraat en Lindekensbaan.
De verdere verordeningen van het politiereglement wieler- en loopwedstijden blijven van toepassing.
Artikel 2
Op dinsdag 9 juli 2019 zal het kruispunt Emblemsesteenweg - Torenvenstraat worden afgezet met
nadars over de volledige rijbaan volgens plan (4) in bijlage vanaf 18u30 tot 22u00.
De organisator zal een omleiding vragen vanuit Emblem (kruispunt Dorpstraat - Kesselsesteenweg)
om het verkeer vanuit Emblem richting Kessel-Station te beperken.
Er zal een omleiding worden voorzien vanuit Kessel langs Kleine Puttingbaan. Verkeersbord F45 zal
geplaatst worden aan het kruispunt Stationssteenweg - Kleine Puttingbaan.
Artikel 3
Op dinsdag 9 juli 2019 zal Torenvenstraat worden afgezet vanaf café Torenven tot parochiezaal
Kessel-Station met nadars met blitzlampen over de volledige rijbaan volgens plan (5) in bijlage vanaf
22u00 tot 24u00.
Verkeersbord F45 zal geplaatst worden aan kruispunt Torenvenstraat - Meidoornlaan. Er wordt een
omleiding voorzien langs Vredestraat voor het verkeer komende van Lier.
Artikel 4
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Op dinsdag 9 juli 2019 zal vanaf 18u30 tot 22u00 de signalisatie geplaatst worden zoals aangeduid in
het plan van bijlagen 1, 2 en 3.
Artikel 5
De nodige signalisatie zal geplaatst en verwijderd worden door team facility.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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