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

Afwezig:
de heer Jan Couck, Schepen; de heer Patrick De Smedt, Voorzitter OCMW-Schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de politieverordening voor de
Winterkermisloop op vrijdag 25 januari 2019 goed te keuren.
Argumentatie
Het is noodzakelijk maatregelen te treffen om de veiligheid van de weggebruikers en de deelnemers
tijdens de Winterkermisloop op vrijdag 25 januari 2019 te verzekeren; bovendien loopt het eerste
stuk van de Winterkermisloop door de kermis.
De dienst verkeerhandhaving van de politie AMOW geeft advies.
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.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 130bis van de nieuwe Gemeentewet
Art. 133, 134 §1 en 135 §2 1° en 7° van de nieuwe Gemeentewet

Politieverordening - Winterkermisloop 25 januari 2019

1/3

Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen verleent de toestemming om de Winterkermisloop
doorgang te laten vinden op het grondgebied Opwijk op vrijdag 25 januari 2019 met een start
omstreeks 18.30 u en een einde voorzien rond 21.30 u.
Artikel 2
Op 25 januari 2019 wordt vanaf 16.30 u tot 21.30 volledig of gedeeltelijk parkeerverbod ingesteld in
volgende straten van het parcours: Kloosterstraat – Karenveldstraat – Groenstraat – Droeshoutstraat
– Guldenboomstraat – Oude Mechelbaan – Hulst – Nanovestraat – Gasthuisstraat – Oude
Pastoriedreef. Op het Singelplein en de parking van Hof ten Hemelrijk wordt het parkeerverbod al
ingesteld vanaf 13.30 u om een vlotte opstelling van de kermis toe te laten.
Artikel 3
De kinderloop start om 18.30 u en wordt gelopen op een parcours begrensd door Marktstraat –
Kerkstraat – Singel – voetweg links van de kerk.
De stratenloop voor volwassenen (6 km en 12 km) start om 19.30 u en wordt op de openbare weg
gelopen binnen een gesloten parcours met seingevers en politie als ondersteuning voor de algemene
veiligheid.
Op 25 januari 2019 wordt vanaf 17.30 u tot einde van het evenement doorgaand verkeer geweerd in
volgende straten: Diepenbroek, Karenveldstraat, Schoolstraat, Marktstraat, Fabriekstraat, Stwg. op
Merchtem, Sint Paulusbaan.
Vanaf 18.30 u worden volgende straten volledig of gedeeltelijk verkeersvrij gemaakt: Markstraat,
Kerkstraat, Singel, Kloosterstraat, Karenveldstraat, Groenstraat, Diepenbroek, Droeshoutstraat,
Guldenboomstraat, Oude Mechelbaan, Hulst, Nanovestraat, Gasthuisstraat, Oude Pastoriedreef.
Het verkeer in het centrum (Kattestraat – Temmershof – Gasthuisstraat – Kadeestraat) kan ontsluiten
via Gasthuisstraat – Stwg. op Merchtem. Hiertoe wordt de enkele rijrichting in Stwg. op Merchtem,
Gasthuisstraat, Kattestraat en Marktstraat tijdelijk opgeheven.
Het verkeer in Nanovestraat – Konkelgoed – Millenniumstraat – Oude Pastoriedreef kan ontsluiten via
Nanovestraat - Sint Paulusbaan. De politie staat in voor verkeersregeling op het kruispunt Hulst /
Nanovestraat / Sint-Paulusbaan.
De enkele rijrichting in Schoolstraat tussen Singel en Processiestraat wordt tijdelijk opgeheven ter
ontsluiting van de bewoners van Schuttershof.
Uitzonderingen worden gemaakt bij hoogdringendheid voor het verkeer van de veiligheids-,
verzorgings- en hulpdiensten, geneesheren en veeartsen.
De nodige verkeerssignalisatie wordt aangebracht (zie bijlage).
Alle nadars dienen voorzien te zijn van knipperlichten.
Artikel 4
De organisator dient tijdig de buurtbewoners langsheen het parcours schriftelijk te verwittigen van de
activiteiten zodat passende maatregelen kunnen getroffen worden naar bereikbaarheid en ontsluiting.
Artikel 5
Het takelen van voertuigen naar aanleiding van het evenement geschiedt in opdracht van het
gemeentebestuur die de vergunning hiervoor heeft afgeleverd.
Artikel 6
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De maatregelen voorzien in artikels 2 en 3 zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers
door aangepaste verkeerssignalisatie voorzien in bijlage II van het verkeersreglement 3(KB. 1/12/75)
Artikel 7
De overtredingen zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet of een algemene- of
provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt.

Bijlagen
1. inzet seingevers - politie.pdf
2. signalisatie en seingevers.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Burgemeester
Albert Beerens
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