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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Steven Swiggers, Burgemeester-voorzitter; de heer Jos Verdeyen, Eerste schepen; mevrouw
Karin Jiroflée, Tweede schepen; de heer Tom Van der Auwera, Derde schepen; mevrouw Ilse Fillet,
Voorzitter BCSD - Vijfde schepen; de heer Luc Van Rillaer, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Nico Bogaerts, Vierde schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De markt werd ingekort zodat het stuk Werchtersesteenweg vanaf de rotonde tot aan de
Wespelaarsesteenweg uit de marktzone is.
Argumentatie
De wekelijkse openbare markt, ingericht door het marktreglement van 20 juni 2016, vindt plaats in de
Stationsstraat, Werchtersesteenweg en Markt.
Het marktreglement bevat verkeerstechnische bepalingen, met name dat de Markt en aansluitend de
Stationstraat (tot aan de Rijmenamsesteenweg) en de Werchtersesteenweg (tot aan de rotonde)
verkeersvrij zijn (uitgezonderd marktkramers) vanaf 11 u tot uiterlijk 18 u.
Recentelijk werd de markt ingekort in de Werchtersesteenweg, waardoor de verbinding tussen de
Wespelaarsesteenweg en de rotonde uit de verkeersvrije zone wordt gehaald. Auto's kunnen nu
vanuit de Wespelaarsesteenweg naar de rotonde van de Werchtersesteenweg rijden.
Om niet een volledig nieuw reglement te moeten laten goedkeuren, wordt bij deze het
verkeerstechnische deel in een aanvullend reglement op het wegverkeer gezet.
Juridische grond
Dit aanvullend reglement wordt opgemaakt volgens volgende wetgeving:
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968
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- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009
- de gemeenteraadsbeslissing van 27 april 2009 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot het
opmaken van gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegwerkeer aan het
college van burgemeester en schepenen

Besluit
Artikel 1
Tijdens de wekelijkse markt, ingericht op de plaats en momenten zoals vastgelegd in het reglement
van 20 juni 2016 inzake de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten, gelden
volgende verkeersmaatregelen:
De Markt en aansluitend de Stationsstraat (tot aan de Rijmenamsesteenweg) en de
Werchtersesteenweg (tot aan de Wespelaarsesteenweg) zijn verkeersvrij (uitgezonderd voor
marktkramers) vanaf 11 u tot uiterlijk 18 u. De hoofdinspecteur van dienst/wacht kan beslissen om
vóór 18 u het normale verkeer weer toe te laten indien de feitelijke situatie zich daartoe leent.

Artikel 2
Dit aanvullend reglement bevestigt een reeds uitgevoerde maatregel.

Namens het College van
burgemeester en schepenen

Algemeen directeur
Luc Van Rillaer
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