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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Albert Beerens, Burgemeester; mevrouw Inez De Coninck, Schepen; de heer Johan Deleu,
Schepen; mevrouw Joske Vermeir, Schepen; de heer Jan Couck, Schepen; de heer Wouter Van
Driessche, Schepen; mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om het voorstel tot tijdelijke
politieverordening voor Brussel-Opwijk op 3 maart 2019 goed te keuren.
Argumentatie
Op zondag 3 maart 2019 heeft de wielerklassieker Brussel-Opwijk plaats.
Naar aanleiding van deze activiteit zullen er onvermijdelijk verkeersmoeilijkheden in Opwijk ontstaan
en dienen er maatregelen getroffen te worden om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren.
De dienst verkeerhandhaving geeft advies.
De organisator zal extra middelen inzetten voor communicatie van het evenement en de overlast die
dit met zich meebrengt, via diverse (digitale) kanalen en via de plaatsing van een ledscherm op
Heiveld.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur: Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de
politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de
bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de
burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van
de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een
ander orgaan van de gemeente is opgedragen.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 130bis van de nieuwe Gemeentewet
Art. 133, 134 §1 en 135 §2 1° en 7° van de nieuwe Gemeentewet
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Afschrift te bezorgen aan
Tom Lootens, Klei 98, 1745 Opwijk

Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de politieverordening voor de wielerwedstrijd
Brussel-Opwijk van zondag 3 maart 2019 goed.
Artikel 2
Op zondag 3 maart 2019 zal:
- vanaf 8.00 u tot einde van de wedstrijden een volledig parkeerverbod worden ingesteld in Heiveld.
- vanaf 10.00 u tot 18.00 u een volledig of gedeeltelijk parkeerverbod worden ingesteld in volgende
straten: Marktstraat, Gasthuisstraat, Nanovestraat, Droeshoutstraat, Perreveld, Kalkestraat,
Nieuwstraat, Steenweg op Aalst, Nijverseelstraat, Coenstraat, Wijngaardstraat, Klaarstraat,
Stationstraat, Schoolstraat en Processiestraat.
De nodige signalisatie wordt ter plaatse gebracht.
Artikel 3
Op 3 maart 2019 wordt:
- vanaf 10.00 u éénrichtingsverkeer opgeheven in Schoolstraat en Processiestraat.
- vanaf 10.00 u tot einde van het evenement het éénrichtingsverkeer in de Esp opgeheven. Verkeer
wordt toegelaten tussen Esp en Heirbaan in beide rijrichtingen. Het kruispunt Esp met Heiveld wordt
volledig afgesloten voor alle verkeer.
- vanaf 10.00 u tot einde van het evenement het éénrichtingsverkeer in de Marktstraat tussen
Kerkstraat en Gasthuisstraat opgeheven.
- vanaf 10.00 u tot einde van het evenement het éénrichtingsverkeer in de Kattestraat tussen Singel
en Gasthuisstraat opgeheven. Bewoners van de Kattestraat kunnen ontsluiten via Singel.
- vanaf 10.00 u wordt doorgaand verkeer geweerd in: Stwg. op Merchtem, Heirbaan, Rubensveld,
Averbeekstraat, Fabriekstraat, Hulst, Guldenboomstraat, Droeshoutstraat, Steenweg op Aalst,
Kalkestraat, Korruit, Nijverseelstraat, Hoevestraat, Rodeveld, Coenstraat, Hoeksken, Bolstraat.
Een uitzondering wordt gemaakt bij hoogdringendheid voor verkeer van de veiligheids-, verzorgingsen hulpdiensten, geneesheren en veeartsen.
Artikel 4
Op 3 maart 2019 wordt vanaf 10.00 u tot einde van de wedstrijden éénrichtingsverkeer ingesteld in
volgende straten van het parcours:








Marktstraat van Fabriekstraat naar Gasthuisstraat
Nanovestraat van Gasthuisstraat naar Nanovestraat
Nanovestraat van Sint-Paulusbaan naar Droeshoutstraat
Droeshoutstraat van Nanovestraat naar Perreveld
Perreveld van Droeshoutstraat naar Kalkestraat
Kalkestraat van Perreveld naar Nieuwstraat
Nieuwstraat van Karenveldstraat naar Steenweg op Aalst
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Steenweg op Aalst van Nieuwstraat naar Nijverseelstraat
Nijverseelstraat van Steenweg op Aalst naar Coenstraat
Coenstraat van Nijverseelstraat naar Wijngaardstraat
Wijngaardstraat van Coenstraat naar Klaarstraat
Klaarstraat van Wijngaardstraat naar Heiveld
Heiveld van Klaarstraat naar Marktstraat

Een uitzondering wordt gemaakt bij hoogdringendheid voor voertuigen van de hulpdiensten.
Artikel 5
Tijdens de wedstrijd worden de brandweerwagens opgesteld in de Processiestraat zodat zij meteen
kunnen ontsluiten via Schoolstraat.
Brandweerlieden die zich richting brandweerkazerne dienen te begeven mogen zich op het parcours
van de wedstrijd begeven maar met aandacht voor de veiligheid van de renners en mits het
respecteren van de tijdelijke éénrichting.
Parkeerruimte voor de persoonlijke wagens wordt voorzien in Ringlaan, op de
parkeerstrook tussen rondpunt Marktstraat en parking Duizendpoot.
Artikel 6
Op 3 maart 2019 wordt vanaf 10.00 u het doorgaand verkeer in Opwijk-centrum geweerd. Een
omleiding wordt voorzien via N47 – N211 in beide rijrichtingen.
Een plaatselijk omleiding wordt voorzien in beide rijrichtingen via Eeksken – Steenweg op Lebbeke –
Opwijksestraat – Lange Breestraat- tot N47.
Artikel 7
De organisator stelt de bewoners op en binnen het parcours, met inbegrip van Esp, ten laatste een
week voor de wielerwedstrijd in kennis van het evenement en van de verkeersmaatregelen die
hiermee gepaard gaan. Het college van burgemeester en schepenen staat toe aan de organisator om
een ledscherm te plaatsen op Heiveld van vrijdag 22 februari 2019 tot maandag 4 maart 2019
teneinde de inwoners voldoende te informeren over het evenement en de hinder.
Artikel 8
De maatregelen voorzien in voorgaande artikelen zullen ter kennis gebracht worden aan de
weggebruikers door aangepaste verkeerssignalisatie voorzien in bijlage II van het verkeersreglement
(KB. 1/12/75)
Artikel 9
De overtredingen zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet of een algemene of
provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Burgemeester
Albert Beerens
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