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tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de organisatie van een straatbarbecue in Valerialaan op
27 augustus en 28 augustus 2022 - goedkeuring
feiten en context
■ toelichting
Op zaterdag 27 augustus 2022 organiseert buurtgroep Risschot een straatbarbecue in Valerialaan. In het
belang van de veiligheid van de organisatoren, de deelnemers en de weggebruikers is het aangewezen om
tijdelijke verkeersmaatregelen te voorzien.
■ juridisch kader
beslissingsbevoegdheid
•

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 130bis

•

decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56

juridische basis
•

wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968

•

koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

•

ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald

•

ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen
op de openbare weg

•

omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op
de politie over het wegverkeer

besluit
artikel 1
Valerialaan zal verkeersvrij zijn voor alle niet-plaatselijk verkeer op zaterdag 27 augustus 2022 om 10.00 uur tot
zondag 28 augustus 2022 om 13.00 uur. De doorgang voor hulpdiensten moet steeds gegarandeerd zijn.
artikel 2
De hierboven vermelde maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door een
aangepaste verkeerssignalisatie die geplaatst zal worden als volgt:
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•

het plaatsen van een nadar met verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en
dagslaper ter hoogte van het kruispunt Valerialaan met de Sporkenlaan

•

het plaatsen van een nadar met verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en
dagslaper ter hoogte van het kruispunt Valerialaan met de Beukenlaan

artikel 3
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 4
Dit reglement geldt van zaterdag 27 augustus 2022 om 10.00 uur tot zondag 28 augustus 2022 om 13.00 uur.
artikel 5
De organisator van het evenement bedeelt bewonersbrieven bij de woningen die hinder ondervinden van deze
activiteit.

namens het college van burgemeester en schepenen,

Kristof Janssens

Liesbeth Verstreken
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