UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 10 MEI 2022
Aanwezig:

Werner Raskin, voorzitter
Bert Vertessen, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen
Geert Rouffa, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Yves Croux, schepen

Voorwerp: Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Rommelmarkt Bormanshof' - Goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56 betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart
1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van het Ministerieel Besluit van 9 april 2021
tot wijziging van diverse bepalingen van voornoemd Ministerieel Besluit;
Gelet op reglement inzake de Gemeentelijke Administratieve Sancties, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 20 februari 2020, en verdere wijzigingen;
Gelet op het feit dat op 9 juli 2022 een rommelmarkt zal doorgaan in de Rode Kruislaan en in de Beukenlaan; dat
er kraampjes/tentjes geplaatst zullen worden op het openbare domein; dat het bijgevolg noodzakelijk is, in het
belang van de openbare orde en veiligheid, een gedeelte van de straat af te sluiten en het verkeer ter plaatse te
reglementeren;
Na beraadslaging en met unanimiteit;
Besluit,
Art. 1 - Goedkeuring te verlenen om, ter gelegenheid van een rommelmarkt, die georganiseerd wordt door
Woonzorgcentrum Bormanhof, vanaf 20u00 op vrijdag 8 juli 2022 t.e.m. 20u00 op zaterdag 9 juli 2022, volgende
verkeersmaatregelen in te stellen:
- het volledig voor alle verkeer afsluiten van
- de De Bormanlaan tot aan het kruispunt met de Beukenlaan +
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- de Beukenlaan vanaf nummer 38 tot aan de Buitenschoolse opvang 'Dolfijn'.
Ter plaatse zal tevens een volledig stilstaan- en parkeerverbod van kracht zijn.
Art. 2 - De verbodsbepaling, vermeld in artikel 1 van dit besluit, geldt voor alle voertuigen, uitgezonderd deze die
door de inrichters toegelaten worden in de afgesloten zone en de voertuigen vermeld in artikel 37 van het
verkeersreglement.
Art. 3 - Iedereen dient zich te schikken naar de aanwijzingen van de met het handhaven van de orde belaste
politiemacht en de inrichters. Overtredingen tegen dit besluit worden met politiestraffen bestraft.
Art. 4 - De nodige nadarafsluitingen en verkeerssignalisatie zullen door het gemeentebestuur ter beschikking
worden gesteld. Het plaatsen en opruimen hiervan op de bovengenoemde uren dient te gebeuren door de
inrichters.
Art. 5 - De organisatoren dienen zich in regel te stellen met de bepalingen zoals opgenomen in het GAS
reglement.
Art. 6 - De toelating tot het inrichten van deze manifestatie wordt verleend zonder enige verantwoordelijkheid
van het gemeentebestuur, noch tegenover de inrichters, noch tegenover de deelnemers, bezoekers, voertuigen
of hun bestuurders.
Art. 7 - Van de organisatoren wordt verwacht dat dit evenement voldoende en tijdig (minimum 7 kalenderdagen
op voorhand) gecommuniceerd wordt naar de omwonenden.
Art. 8 - Dit besluit wordt afgekondigd in gevolge artikelen 186 en 187 van het bestuursdecreet. Het wordt van
kracht op de vooropgestelde plaatsen, datum en uren.
Namens het college van burgemeester en schepenen,
I.o.
algemeen directeur
(get.) Geert Rouffa

voorzitter
(get.) Werner Raskin

Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa
algemeen directeur
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Werner Raskin
burgemeester
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