college van burgemeester en schepenen
Besluit

Zitting van 7 juni 2021
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Getekend door
Ondertekend door Paul Verbeeck (Signalure)
Datum: 2021.06.09 20:44:14 CEST
Functie: burgemeester
Locatie: CSSIGN

HD 1

Ondertekend door Iris Mulkens (Signalure)
Datum: 2021.06.10 09:25:49 CEST
Functie: algemeen directeur
Locatie: CSSIGN

Tijdelijk verkeersreglement - Spar Flanders Diamond Tour - 13 juni 2021 aanpassing

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

Beschrijving
Aanleiding en context
De aanvraag om nog enkele aanpassingen door te voeren voor het tijdelijk verkeersreglement,
goedgekeurd in het college van 2 juni 2021: "2021_CBS_01646 - Tijdelijk verkeersreglement - Spar
Flanders Diamond Tour - 13 juni 2021":
- verwijderen van enkele barelen / verkeersborden om de toegang tot straten voor bewoners mogelijk
te maken;
- omleiding langs Kapellebaan / Koningsbaan / Lindekensbaan / Emblemsesteenweg voor het verkeer
komende van Flerentals.

Gemeente NIJLen | Kerkstraat 4 | E560 Mijten | T 03 410 02 Tl | F 03 481 70 48 | www.nijLen.be

1/17

- het afsluiten van de startzone - vanaf de hoek Retsestraat tot üerseveldstraat, van 12.00 uur - 14.00
uur
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 mimmumafmetingen en de bijzondere
plaatsmgsvoorwaarden 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 wielerwedstrijd zal plaatsvinden op zondag 13 juni 2021 van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Dit besluit betreft bijkomende aanpassingen t.o.v. het goedgekeurde besluit2021_CBS_01646 - TVR Spar Flanders Diamond Tour -13juni 2021:

1° Er zal een omleiding ingevoerd worden voor verkeer komende vanuit Herentals langs
Kapellebaan / Koningsbaan / ündekensbaan / Emblemsesteenweg naar N14.

2° Op het parcours geldt éénrichtingsverkeer.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van de verkeersborden F19.
Op de aansluitingen vanuit de zijstraten worden verkeersborden Cl en Dl geplaatst.
Uitzonderingen:
- Bareel + verkeersborden verwijderen op het kruispunt Berlaarsesteenweg / Nieuwe
Bevelsesteenweg;
- Bareel + verkeersborden verwijderen op het kruispunt Nieuwe Bevelsesteenweg /
Bogaertsheide (2de kruispunt komende van Berlaarsesteenweg);
- Bareel + verkeersborden verwijderen op het kruispunt Kontersland / Nijlensesteenweg;
- op kruispunt Rooiestraat / Bevel-Dorp afsluiten met nadar over halve rijbaan +
verkeersbord F45 - zie plan in bijlage.

3° het afsluiten van de startzone - vanaf de hoek Retsestraat tot Lierseveldstraat, van
12.00 uur -14.00 uur.
Verkeerstechnisch wordt het autoverkeer afgeleid via Lierseveldstraat en
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Retsestraat/Watertorenstraat.
Enkel renners, leden organisatie, ploegleiders, juryleden worden toegelaten in deze zone.
De bewoners bereiken hun woning via het voetpad.

4° Nog te beslissen :

Gelet op ongunstig advies van korpschef wenst college over het afsluiten van de startzone van 12u tot
14u voorlopig geen beslissing te nemen. De burgemeester zal dit qua veiligheid nog deze week
bespreken met de korpschef.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het retributiereglement voor het innemen van openbaar domein goedgekeurd in zitting van 10
december 2019.
Beleidsinformatie
Bespreekpunt: vraag aanpassingen door Paul Verbeeck - besproken met korpschef Jan Van Asch op 7
juni 2021.
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Advies
korpschef Jan Van Asch
Ongunstig advies
Afsluiten van de startzone van 12u tot 14u is met mogelijk omdat er ten allen tijde een doorgang
moet zijn voor plaatsehjk verkeer die het parcours volgen tot aan hun woning.

korpschef Jan Van Asch
Gunstig advies
Besproken welke barelen / verkeersborden kunnen weggenomen worden om de toegang tot straten
voor bewoners mogelijk te maken.
De vraag om verkeer vanuit Herentals tijdeiijk om te leiden langs Kapellebaan / Koningsbaan /
Undekensbaan / Emblemsesteenweg naar N14.

veiligheidsoverleg met lokale politie en organisator op 15 maart 2021
Gunstig advies
Organisatie koers mag verlopen volgens dit tijdelijk verkeersreglement.

Besluit
Artikel 1
De opdracht werd aan de dienst facility gegeven om:
• de voegen van de rijbaan op het parcours te controleren en indien nodig bij te vullen,
• gras te maaien aan Spoorweglei tussen Bevelsesteenweg en E. Claeslaan
• berm aan te vullen: tussen berm en asfalt zit soms teveel niveauverschil: ook stuk
Spoorweglei tussen Bevelsesteenweg en E. Claeslaan
Dit werk dient voor 13 juni 2021 te worden uitgevoerd.
Artikel 2
Om de vlotte doorgang mogelijk te maken ten tijde van de de wielerwedstrijd 'Spar Flanders Diamond
Tour', zal er op zondag 13 juni 2021 van 12.00 uur tot 19.00 uur eenrichtingsverkeer mgesteid
worden op de volledige omloop met rijrichting Bevelsesteenweg - Spoorweglei - N13 Berlaarsesteenweg - Nieuwe Bevelsesteenweg - Bevel-Dorp - Rooiestraat - Laarstraat - Bevels
Heerdplem - Bevei-Dorp - Nijlensesteenweg - Bevelsesteenweg.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van de verkeersborden F19.
Op de aansluitingen vanuit de zijstraten worden verkeersborden Cl en Dl geplaatst.
Uitzonderingen:
- Bareel + verkeersborden verwijderen op het kruispunt Berlaarsesteenweg / Nieuwe
Bevelsesteenweg;
- Bareel + verkeersborden verwijderen op het kruispunt Nieuwe Bevelsesteenweg /
Bogaertsheide (2de kruispunt komende van Berlaarsesteenweg);
- Bareel + verkeersborden verwijderen op het kruispunt Kontersland / Nijlensesteenweg;
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- op kruispunt Rooiestraat / Bevei-Dorp afsluiten met nadar over halve rijbaan +
verkeersbord F45 - zie plan in bijlage.
Belangrijk wegens nieuwe route: ook op kruispunt Nijlensesteenweg / Bevel-Dorp afsluiten +
verkeersbord Cl.
Artikel 3
Om de vlotte doorgang mogelijk te maken ten tijde van de de wielerwedstrijd 'Spar Flanders Diamond
Tour', zal er op zondag 13 juni 2021 van 10.00 uur tot 19.00 uur een parkeer- en stilstaanverbod
ingesteld worden op de volledige omloop.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord E3 met
onderbord "uitgezonderd politietoeiating op zondag 13 juni 2021 van 10.00 uur tot 19.00 uur". (Nieuw
dit jaar: omloop langs Rooiestraat - Laarstraat - Bevels Heerdplem => zeker ook stilstaan- en
parkeerverbod op de parkeerplaatsen in Bevels Heerdplem1)
Op zondag 13 juni 2021 zal het parkeer- en stilstaanverbod op de omloop ingaan vanaf 10.00 uur,
uitgezonderd bijkomende afwijking op volgende locatie:
• Bevelsesteenweg, vanaf nr. 57 tot aan de Lierseveidstraat, vanaf 7.00 uur.
Artikel 4
Voor de wielerwedstrijd 'Spar Flanders Diamond Tour' op zondag 13 juni 2021 zullen de zijstraten van:
• Nieuwe Bevelsesteenweg;
• Bevel-Dorp, vanaf kruispunt Rooiestraat - Bevel-Dorp tot en met aansluiting Oude
Bevelsesteenweg;
• Rooiestraat, vanaf kruispunt Rooiestraat - Bevel-Dorp tot en met kruispunt Rooiestraat Laarstraat;
• Laarstraat, vanaf kruispunt Laarstraat - Rooiestraat tot en met kruispunt Laarstraat - Bevels
Heerdplein
• Bevel-Dorp, vanaf Bevels Heerdplem tot en met kruispunt met Nijlensesteenweg;
• Nijlensesteenweg;
• Bevelsesteenweg;
• Met uitzondering van de kruispunten aangeduid in artikel 2 van dit besluit
van 12.00 uur tot 19.00 uur afgesloten worden voor alle verkeer.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord Cl op een
bareel over de ganse breedte van de weg
In deze zijstraten zal eveneens het verkeersbord F45 aangebracht worden.
Artikel 5
Om de opstelling van de volgers mogelijk te maken zal er op zondag 13 juni 2021 van 10.00 uur tot
19.00 uur een parkeer- en stilstaanverbod ingesteld worden m de volledige Guido Gezellestraat en
Kreitenbergstraat.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord E3 met
onderbord "uitgezonderd politietoeiating op zondag 13 juni 2021 van 10.00 uur tot 19.00 uur".
In deze straten zal eveneens het verkeersbord F45 aangebracht worden.
Artikel 6
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Om de plaatsing van de voertuigen van de ploegen mogelijk te maken worden de zones op het August
Hermansplein verkeersvrij gemaakt vanaf zaterdag 12 juni 2021 van 18.00 uur tot zondag 13 juni
2021 om 19.00 uur;
• op 2/3de van de parkeerplaatsen, de 5 parkeerblokken aan de zijde van het Githo.
• op de parking voorbestemd voor +3.5ton aan de zijkant van het August Hermansplein.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van een bareel met het
verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd renners en officials van zaterdag 12 juni 2021 van
18.00 uur tot zondag 13 juni 2021 om 19.00 uur", aan de toegangswegen;
• zijde Woeringenstraat, over de volledige breedte van de toegangsweg
• ter hoogte van parkeervak 5, over de volledige breedte van het plein (vanaf parkeerzone
+3,5ton t.e.m. zijde apotheker).
Aan de toegangsweg zijde Kerkstraat wordt over de helft van de straat een nadar geplaatst.
Tegenstrijdige borden worden afgedekt
Artikel 7
Vanaf 13.30 uur tot het einde van de koers, zijnde 18.00 uur, zal er eenrichtingsverkeer ingevoerd
worden in Bartstraat, uitgezonderd fietsers, met rijrichting van Berlaarsesteenweg naar
Liersesteenweg.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van de verkeersborden Cl met
onderbord M2 ter hoogte van Liersesteenweg en het verkeersbord F19 met onderbord M4 ter hoogte
van Berlaarsesteenweg.
Op de aansluitingen op Bartstraat vanuit de zijstraten worden verkeersborden C31 geplaatst.
Artikel 8
Om de vlotte doorgang mogelijk te maken ten tijde van de koers, zal er op zondag 13 juni 2021 van
10.00 uur tot 19.00 uur een parkeer- en stilstaanverbod ingesteld worden in Bartstraat.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord E3 met
onderbord ''uitgezonderd politietoeiating op zondag 13 juni 2021 van 10.00 uur tot 19.00 uur".
Artikel 9
Er zal een omleiding voorzien worden:
• voor het verkeer komende van Lier: Stationssteenweg - Lindekensbaan - Breugelhoevestraat Broechemsesteenweg;
• voor het verkeer komende van Herentals: omleidings langs Kapellebaan - Koningsbaan
- Lindekensbaan - Emblemsesteenweg naar N14. Hiervoor zal aan het kruispunt
N13 / Kapellebaan een nadar over de halve rijbaan komen te staan met een
omleidingspijl 'Lier' en het verkeersbord Cl. Aan het kruispunt Koning Albertstraat
/ Kapellebaan zal een nadar over de halve rijbaan komen te staan met een
omleidingspijl 'Lier' (GEEN verkeersbord Cl hier). In het begin van Kapellebaan
(vanaf N13 t.e.m. huisnummer 4) zal er op zondag 13 juni 2021 van 12.00 uur tot
19.00 uur een parkeer- en stilstaanverbod ingesteld worden. Deze maatregel zal
ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord E3 met
onderbord ''uitgezonderd politietoeiating op zondag 13 juni 2021 van 12.00 uur tot
19.00 uur".
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Artikel 10
Er zal een lichtkrant geplaatst worden, om het doorgaand verkeer te waarschuwen dat Bevel
onderbroken is, op volgende kruispunten:
• Itegemsesteenweg / Kruiskensbaan;
• Heikant / Kruiskensbaan
met volgende tekst: "Bevel onderbroken wegens wielerkoers, doorgang langs Bedaar".
Artikel 11
Het laten plaatsen en wegnemen van de nodige signalisatie zal door team facility worden opgenomen.
Artikel 12
Het college neemt voorlopig geen beslissing over het afsluiten van de startzone van 12u tot 14u.

Bijlagen
1.
2.
3.

parcours Spar Flanders 2021.pdf
PLAN P21-0n48 F01 SF01 V02 Flanders Diamond Tour.pdf
kruispunt rooiestraat Bevel-Dorp.pdf
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Aldus beslist m bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Ins Mulkens

burgemeester
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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