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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Albert Beerens, Burgemeester; de heer Jan Couck, Schepen; de heer Pierre Van de Velde,
Schepen; mevrouw Joske Vermeir , Schepen; de heer Patrick De Smedt, Voorzitter OCMW-Schepen;
mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Afwezig:
de heer Johan Deleu, Schepen; mevrouw Inez De Coninck, Schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan het college van burgemeester en schepen wordt gevraagd de politieverordening voor de
kerstmarkt op 1 en 2 december 2018 goed te keuren.
Argumentatie
De dienst cultuur organiseert op 1 december 2018 vanaf 18.00 u en op 2 december 2018 vanaf 13.30
u een kersthappening op de parking van en aan het gemeenschapcentrum Hof ten Hemelrijk.
Aansluitend bij deze happening wordt er op 2 december 2018 vanaf 13.30 u een kerstmarkt
georganiseerd in het centrum van Opwijk.
Dit evenement zal gevolgen hebben voor het verkeer en dus de toegankelijkheid van : Marktstraat Kerkstraat - Singel - Kloosterstraat - Gasthuisstraat - Kattestraat - Schoolstraat.
Het is noodzakelijk om maatregelen te treffen om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 64, §1 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Behoudens zijn bevoegdheden inzake de
uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en
politiebesluiten, inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en inzake
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.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 130bis van de nieuwe Gemeentewet
Art. 133, 134 §1 en 135 §2 1° en 7° van de nieuwe Gemeentewet

Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de politieverordening voor de kerstmarkt op 1 en 2
december 2018 goed.
Artikel 2
Parkeerverbod.
Op vrijdag 23 november 2018 vanaf 06.00 u tot en met dinsdag 4 december 2018 om 00.00 u, wordt
parkeerverbod ingevoerd op de parking van het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk Kloosterstraat 7 - Opwijk vóór de ingang van het administratief gebouw, voor de opstelling van de
chalets en overkappingen (tenten).
Op maandag 26 november 2018 vanaf 07.00 u tot en met dinsdag 4 december 2018 om 00.00 u.
wordt parkeerverbod ingevoerd op de parking achter de cafetaria van het Hof ten Hemelrijk Kloosterstraat 7 - Opwijk en dit voor de opstelling van de chalets en overkappingen (tenten).
Op vrijdag 30 november 2018 vanaf 18.00 u tot en met zondag 2 december 2018 om 00.00 u wordt
parkeerverbod ingevoerd op het Singelplein ter hoogte van de bank ING voor de opstelling van een
kermisattractie.
Op zondag 2 december 2018 vanaf 06.00 u wordt volledig of gedeeltelijk parkeerverbod ingevoerd in
Marktstraat, Kerkstraat, Singel en Kloosterstraat voor de opstelling van de kerstmarkt in de straten
rond de kerk.
Artikel 3
Verkeersvrije straten.
Op vrijdag 23 november 2018 vanaf 07.00 u wordt de toegang tot de parking voor het administratief
gebouw en tot de binnenkoer van het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk afgesloten voor alle
verkeer.
Op vrijdag 30 november 2018 worden nadars voorzien op het Singelplein voor de bank ING ter
beveiliging van de kermisattractie die in de loop van de nacht van vrijdag op zaterdag zal opgesteld
worden.
Op zondag 2 december 2018 vanaf 06.00 u tot einde van het evenement (vermoedelijk omstreeks
22.00 u - uiterlijk om 0.00 u) worden volgende straten verkeersvrij gemaakt:
 Kloosterstraat vanaf de parking van het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk naar het
centrum toe.
 Markstraat van Fabriekstraat tot Temmershof.
 Kerkstraat.
 Singel (tussen Kerkstraat en Kloosterstraat).
Artikel 4
Tijdelijke wijziging verkeerssituatie.
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Van maandag 26 november 2018 vanaf 06.00 u tot en met dinsdag 4 december 2018 om 00.00 u
wordt tweerichtingsverkeer ingesteld op inritten van de parking rechtover het gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7 - Opwijk.
Van maandag 26 november 2018 vanaf 06.00 u tot en met dinsdag 4 december 2018 om 00.00 u
wordt tweerichtingsverkeer ingesteld voor de inrijweg naar Nijdrop toe, naast de woning
Kloosterstraat 39.
Op zondag 2 december 2018 vanaf 06.00 u tot einde van het evenement wordt vanaf het kruispunt
Heiveld-Schoolstraat tot aan de Singel tweerichtingsverkeer ingesteld. De Singel wordt afgesloten aan
het kruispunt Singel-Kloosterstraat en aan het kruispunt Singel-Kerkstraat. Op de Singel is plaatselijk
verkeer mogelijk tot aan de kerk.
Op zondag 2 december 2018 vanaf 06.00 u tot einde van het evenement wordt vanaf het kruispunt
Marktstraat-Temmershof tot het kruispunt Gasthuisstraat-Nanovestraat tweerichtingsverkeer
ingesteld.
Op zondag 2 december 2018 vanaf 06.00 u tot einde van het evenement wordt in de Kattestraat
tweerichtingsverkeer ingevoerd tussen de Gasthuisstraat en de publieke parking in de Kattestraat. Op
de rijbaan wordt over de volledige breedte van de parking parkeerverbod ingevoerd zodat voertuigen
er vlot kunnen omkeren.
Artikel 5
De overtredingen zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet, een algemene of
provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 6
De maatregelen voorzien in artikels 2 tem 4 zullen ter kennis worden gebracht aan de weggebruikers
door aangepaste verkeerssignalisatie voorzien in bijlage II van het verkeersreglement (KB 1 december
1975).
Artikel 7
De organisator stelt de omwonenden van de betrokken straten tijdig in kennis van de activiteiten.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Burgemeester
Albert Beerens

Politieverordening - Kerstmarkt - 1 - 2 december 2018

3/3

