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Tijdelijk verkeersreglement - Spar Flanders Diamond Tour - 16 juni 2019

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

Afwezig:
mevrouw Griet Van Olmen, schepen

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De aanvraag van de organisatoren om ter gelegenheid van de wielerwedstrijd 'Spar Flanders Diamond
Tour' op zondag 16 juni 2019 een tijdelijk verkeersreglement op te stellen.
Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
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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 wielerwedstrijd zal plaatsvinden op zondag 16 juni 2019 van 13.00 uur tot 19.00 uur.
Hiervoor is er een vergunning afgeleverd voor het organiseren van de wielerwedstrijd ‘Spar Flanders
Diamond Tour’.
Tijdens de wielerwedstrijd op zondag 16 juni 2019 van 12.00 uur tot 18.30 uur wordt er
eenrichtingsverkeer ingevoerd;
 op het volledige parcours;
 in Bartstraat, waarbij het verkeer komende vanuit Berlaar - Boektbrug richting Liersesteenweg
- Kessel wordt gestuurd.
Van het August Hermansplein wordt 2/3e voorbehouden als parking voor renners en officials.
Het is noodzakelijk om het bestaande politiereglement ter zake in overeenstemming te brengen met
de werkelijke behoeften.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen.

Advies
Coördinator facility
Gunstig advies
ok, ik heb reeds bon opgemaakt voor controle wegdek en plaatsen lichtkrant

Besluit
Artikel 1
Het college geeft opdracht aan de dienst facility 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 Ed. Claeslaan
 berm aan te vullen: tussen berm en asfalt zit soms teveel niveauverschil: ook stuk
Spoorweglei tussen Bevelsesteenweg en Ed. Claeslaan
Dit werk dient voor 16 juni 2019 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 16 juni 2019 van 12.00 uur tot 19.00 uur eenrichtingsverkeer ingesteld
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worden op de volledige omloop met rijrichting Bevelsesteenweg - Spoorweglei - N13 Berlaarsesteenweg - Nieuwe Bevelsesteenweg - Bevel-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 C1 en D1 geplaatst.
Artikel 3
Om de vlotte doorgang mogelijk te maken ten tijde van de de wielerwedstrijd ‘Spar Flanders Diamond
Tour’, zal er op zondag 16 juni 2019 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 politietoelating op zondag 16 juni 2019 van 10.00 uur tot 19.00 uur”.
Op zondag 16 juni 2019 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 Lierseveldstraat, vanaf 7.00 uur.
Artikel 4
Voor de wielerwedstrijd ‘Spar Flanders Diamond Tour’ op zondag 16 juni 2019 zullen de zijstraten van:
 Nieuwe Bevelsesteenweg;
 Bevel-Dorp, vanaf kruispunt Nijlensesteenweg - Bevel-Dorp tot en met aansluiting Oude
Bevelsesteenweg;
 Nijlensesteenweg;
 Bevelsesteenweg
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 C1 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 16 juni 2019 van 10.00 uur tot
19.00 uur een parkeer- en stilstaanverbod ingesteld worden in de volledige Guido Gezellestraat.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord E3 met
onderbord “uitgezonderd politietoelating op zondag 16 juni 2019 van 10.00 uur tot 19.00 uur”.
Artikel 6
Om de plaatsing van de voertuigen van de ploegen mogelijk te maken worden de zones op het August
Hermansplein verkeersvrij gemaakt vanaf zaterdag 15 juni 2019 van 18.00 uur tot zondag 16 juni
2019 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 15 juni 2019 van
18.00 uur tot zondag 16 juni 2019 om 19.00 uur", aan de toegangswegen;
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 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 17.00 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 C1 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 16 juni 2019 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 politietoelating op zondag 16 juni 2019 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: Broechemsesteenweg.
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 Berlaar".
Artikel 11
De nodige signalisatie zal door team facility geplaatst en weggenomen worden.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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