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Goedkeuring tijdelijk politiereglement - invoering van enkelrichting in De Beemdekens op zondag 1 

november 2020 naar aanleiding van een Pony Eventing Zoersel 

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 

- artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet 

Argumentatie: 

De Landelijke Rijvereniging (LRV) Zoersel organiseert op zondag 1 november 2020 een Pony Eventing 

op en rond haar terrein aan de Herentalsebaan. Omwille van de veiligheid van de deelnemers aan de 

ponywedstrijd is het aangewezen om bijkomende verkeersmaatregelen te nemen in De Beemdekens.  

BESLUIT 

Artikel 1: 

Op zondag 1 november 2020 geldt er van 7 tot 18 uur verplicht eenrichtingsverkeer in De Beemdekens 

vanaf huisnummer 80 in de rijrichting van de Herentalsebaan en tot huisnummer 1.  

Artikel 2: 

De linkerrijstrook in de Beemdekens tussen De Herentalsebaan en huisnummer 33, in de rijrichting van 

huisnummer 33, is van 7 tot 18 uur afgesloten.  

Artikel 3: 

De hierboven vermelde maatregelen zullen ter kennis worden gebracht van de weggebruikers door een 

aangepaste verkeerssignalisatie. 

Artikel 4: 

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 5: 

Dit reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan en is van toepassing op zondag 1 november 

2020 van 7 tot 18 uur. 

Artikel 6: 

Het gemeentebestuur maakt een bewonersbrief op, die door LRV Zoersel wordt verspreid om de  

buurtbewoners in te lichten over deze tijdelijke verkeersmaatregelen. 
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