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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; mevrouw Katleen
Biesemans, Algemeen Directeur

Afwezig:
de heer Wouter Van Driessche, Schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorstel tot politieverordening voor
de kindercarnavalstoet van 1 maart 2019, georganiseerd door VZW De Gatspoëters, goed te keuren.
Argumentatie
Op vrijdag 1 maart 2019 organiseert VZW De Gatspoëters de kindercarnaval: een kinderstoet door de
centrumstraten van Opwijk en aansluitend een kort fuifje voor de deelnemende kinderen.
In totaal nemen ruim 1.450 leerlingen van de verschillende basisscholen uit Opwijk deel aan deze
optocht.
De kinderen stellen zich op op het Hof ten Hemelrijk en lopen via de Kloosterstraat, Singel, Kerkstraat,
Marktstraat, Heiveld en Karenveldstraat tot op het Jeugdheem.
De optocht start om 13u30 en het einde is voorzien rond 15u00. Tot ca. 15u30 vindt een afsluitend
fuifje plaats op het jeugdheem.
Het is noodzakelijk maatregelen te treffen om de veiligheid van de deelnemende kinderen en de
weggebruikers te verzekeren. Tijdens de optocht is er geen doorgaand verkeer toegelaten in de
straten van het parcours.
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
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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

Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan VZW De Gatspoëters om op vrijdag 1
maart 2019 tussen 13u30 en 15u15 een kindercarnavalstoet te organiseren langs de volgende straten:
Kloosterstraat - Singelplein - Kerkstraat - Marktstraat - Heiveld - Karenveldstraat.
Artikel 2
Op 1 maart 2019 wordt vanaf 11u30 tot 15u30 parkeerverbod ingesteld in de straten van het
parcours.
Vanaf 11u30 tot 15u30 wordt parkeerverbod voorzien in Karenveldstraat tussen Kloosterstraat en
rondpunt “Europaplein” als voorbehouden zone voor de bussen.
Vanaf 11u30 tot 13u30 wordt parkeerverbod voorzien in Kattestraat en Gasthuisstraat voor de
passage van de bussen.
Op het Heiveld wordt een doorgang van 4 meter afgebakend, met inbegrip van de parkeerstrook,
vanaf de inrij van de brandweer tot de Marktstraat en dit om de ontsluiting van de brandweer richting
Stationsstraat / Ringlaan te verzekeren.
Vanaf 11u30 zal in de Esp de verkeerssignalisatie die het éénrichtingsverkeer aanduidt worden
afgedekt zodat verkeer in twee richtingen mogelijk wordt tussen Heirbaan en Esp.
Vanaf 13u15 tot na de passage van de optocht worden de straten van het parcours volledig
verkeersvrij gemaakt.
Artikel 3
De maatregelen vermeld in voorgaande artikels zullen ter kennis gebracht worden aan de
weggebruikers door aangepaste verkeerssignalisatie voorzien in bijlage II van het KB 01.12.1975
(verkeersreglement).
De nodige signalisatie wordt ter plaatse gebracht (zie lijst in bijlage)
Artikel 4
De overtredingen zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet of een algemene of
provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt en kan steeds eenzijdig worden
gewijzigd of herroepen door het gemeentebestuur.
Artikel 6
De bekendmaking zal gebeuren via de webtoepassing van de gemeente (art. 286, §1, 1°, art. 287 en
art. 288 van het Decreet Lokaal Bestuur)
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Bijlagen
1. fiche1 aanvraagformulier.pdf
2. fiche2 Risicoanalyse.pdf
3. verkeer KINDERCARNAVAL 2019.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Burgemeester
Albert Beerens
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