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Goedkeuring tijdelijk politiereglement - diverse verkeersmaatregelen op vrijdag 17 september 2021 
naar aanleiding van de jaarlijkse braderij in Sint-Antonius 
MOTIVERING
Juridische grond:
- de wet betreffende de politie op het wegverkeer
- het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
- het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van 

de verkeerstekens worden bepaald
- het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 

verkeerstekens
-    beslissingen Nationaal Crisis Centrum inzake coronamaatregelen
Argumentatie:
Omwille van de coronamaatregelen werd de datum van de braderij die jaarlijks in de dorpskern van Sint-
Antonius wordt gehouden, verschoven naar 17 september in plaats van eerste vrijdag van juni.
Hiervoor zal de Handelslei en een gedeelte van de Kapellei en de Zoerselsteenweg worden afgesloten. 
Op het Sint-Teunisplein worden kermisattracties geplaatst.  De attracties worden opgesteld vanaf 14 
september 2021. In het belang van de veiligheid van de bezoekers van de braderij en van de weggebruikers 
is het aangewezen om de nodige  verkeersmaatregelen te treffen.  
Het evenement moet steeds in het kader van de geldende coronamaatregelen passen.
BESLUIT
Artikel 1:
Het parkeren van voertuigen is verboden in de Handelslei en het gedeelte van de Kapellei, tussen het 
kruispunt Liersebaan/Kapellei en het kruispunt Handelslei/Bethaniënlei, van 17 september om 14.00 uur  
tot 18 september 2021 om 03.30u.
Het parkeren van voertuigen is tijdens dezelfde periode eveneens verboden op een gedeelte van de 
Zoerselsteenweg, vanaf het kruispunt met de Handelslei tot aan het kruispunt met de Victorielaan, op het 
Sint Teunisplein en langs één zijde van de rijbaan in de Heybleukenstraat (zijde Handelslei).
Artikel 2:
Het Sint-Teunisplein is volledig – ook langs de zijkanten van de kerk, met uitzondering van de plaatsen 
voor ceremoniewagens – verkeersvrij van 14 september om 12.00 uur tot 18 september 2021 om 03.30 
uur.
Artikel 3:
Van 17 september om 14.00 uur tot 18 september 2021 om 03.30 uur:
1. zijn de hierna vernoemde straten verkeersvrij met uitzondering van de doorgang voor standhouders:
     a) Kapellei-Handelslei, vanaf het kruispunt Kapellei-Liersebaan tot aan het kruispunt 

    Handelslei-Bethaniëlei
b) de Alfons Butsstraat, tussen het kruispunt met de Heybleukenstraat en het kruispunt met de 
    Handelslei
c) Zoerselsteenweg, vanaf het kruispunt met de Handelslei tot aan de vestiging van Colruyt
d) Kerkhoflei, vanaf het kruispunt met de Handelslei tot aan het kruispunt met de 
    Heimeulenweg
e) verbindingsweg tussen de Kerkhoflei en het Sint-Teunisplein

2. is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Kapellei, vanaf het kruispunt Kapellei-Eikenlaan tot aan
    het kruispunt Kapellei-Liersebaan, en op de Zoerselsteenweg, tussen het kruispunt met de 

Victorielaan en de vestiging van Colruyt
3. is het verboden te parkeren:
    a) in het Smeestraatje, langs beide zijden (standplaats hulpdiensten)
    b) in de Handelslei, vanaf het kruispunt met de Bethaniënlei tot de Kapellei ter hoogte van het 
        kruispunt met de Liersebaan, langs beide zijden



    c) in de Achterstraat, tussen de Medelaar en het kruispunt met het Smeestraatje, langs de zijde met 
        de onpare huisnummers, en tot 50 meter voor de Processieweg aan de zijde met de pare 
        huisnummers
    d) in de Kwikaard, tussen de Handelslei en het kruispunt met de J. Cornelissenslaan, langs beide 
        zijden
    e) in de Kerkhoflei, tussen de Handelslei en het kruispunt met de Heybleukenstraat, langs beide 
        zijden, evenals op de parking van het vroegere politiecommissariaat (ook vanaf 14 uur)
    f) in de Heybleukenstraat, langs de zijde van de Handelslei
    g) in de Bethaniënlei, tussen de Handelslei en het kruispunt met Jukschot, langs de zijde met de on-
         pare huisnummers
    h) op het Sint-Teunisplein
    i) in de Karel Uytroevenlaan, langs beide zijden
    j) in de Alfons Butsstraat, tussen het kruispunt met de Heybleukenstraat en het kruispunt met de 
       Handelslei
   k) in de Zoerselsteenweg, vanaf het kruispunt met de Handelslei tot aan het kruispunt met de 
       Victorielaan
 4. worden de borden ‘tonnagebeperking 3,5 ton’ afgedekt in de hierna vernoemde straten:
    a) Victorielaan
    b) Karel Uytroevenlaan.
Artikel 4:
Het verkeer zal worden omgeleid als volgt:
via de R. Delbekestraat-Bethaniënlei voor het doorgaand verkeer Antwerpen-Turnhout en Turnhout-
Antwerpen, en via de K. Uytroevenlaan en de Victorielaan voor het verkeer gaande en komende van 
Zoersel.
Artikel 5:
Op 18 september 2021 moeten alle terrassen op de voetpaden en de openbare weg gesloten zijn en 
verwijderd worden op het uur dat dan geldt inzake de beslissing van het Nationaal Crisis Centrum. 
Artikel 6:
De hierboven vermelde maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door een 
aangepaste verkeerssignalisatie die geplaatst zal worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 7:
Alle overtredingen op de voorschriften van dit reglement zullen bestraft worden zoals artikel 29 van de 
gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer voorschrijft.
Artikel 8:
Dit reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan en is van toepassing zoals vermeld onder 
voorgaande artikelen.
NAMENS HET SCHEPENCOLLEGE WERD GETEKEND,
Kristof Janssens Liesbeth Verstreken
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