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evenementencel - tijdelijke politieverordening De Ronde
van Mortsel-dorp 2018 - vrijdag 14 september 2018 goedkeuring

Samenstelling
Aanwezig:

de heer Erik Broeckx, burgemeester-voorzitter; de heer Koen Dehaen, schepen; de heer Steve
D'Hulster, schepen; mevrouw Lieve Voets, schepen; mevrouw Goele Custers, schepen; mevrouw Gitta
Vanpeborgh, schepen; mevrouw Ilse Lacante, schepen; mevrouw Sofie Mortelmans, wnd.
stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Chris De Ridder, voorzitter-OCMW - schepen; mevrouw Sophie Hermans, algemeen
directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De volgende editie van De Ronde van Mortsel-dorp vindt plaats op vrijdag 14 september 2018. Om de
veiligheid van de deelnemers en bezoekers van dit evenement te verzekeren is het noodzakelijk een
tijdelijke politieverordening op te stellen inzake de noodzakelijke verkeersmaatregelen op grondgebied
Mortsel.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §2 van het gemeentedecreet: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn
toevertrouwd overeenkomstig artikel 43, §1, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale
bepalingen.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 en latere wijzigingen.
Artikelen 130bis en 135, §2, 1° van de nieuwe gemeentewet:
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de goedkeuring van de tijdelijke
politieverordeningen. De gemeente is bevoegd om het veilig en vlot verkeer op haar grondgebied te
regelen en de veiligheid op de openbare wegen en plaatsen te verzekeren.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer - Wegcode - en latere wijzigingen.

Advies
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Politiezone Minos
Gunstig advies

Besluit
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring om het parcours van de “speelse en sportieve ronde” volledig
verkeersvrij te maken door plaatsing van nadars, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3:
-
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Kerkstraat ter hoogte van de Elf Julistraat;
Borsbeeksebinnenweg ter hoogte van de Pastoor Michielsensstraat;
Pasteelsstraat ter hoogte van de Pastoor Michielsensstraat;
Fredericusstraat ter hoogte van de Mayerlei;
Van Dyckstraat ter hoogte van de Mayerlei;
Kretenburgstraat ter hoogte van de Pastoor Van Der Auwerastraat;
Rubensstraat ter hoogte van de Van Dyckstraat;
Sint-Benedictusstraat ter hoogte van de Molenstraat;
Jacob van Arteveldestraat voor de uitgang van de school;
Elf Julistraat ter hoogte van Hof ter Linden;
Hollandse Tuin ter hoogte van de Elf Julistraat.

Aan elk van deze nadars dient tijdens de wedstrijd een signaalgever te staan.
Extra signaalgever opstellen op het kruispunt Wouwstraat-Dorpstraat.
De signalisatie in de Pasteelsstraat en de Pastoor Michielsensstraat geldt enkel op vrijdag tot 22.00
uur. Zaterdag mag er wel geparkeerd worden.
Om het verkeer te ontraden dienen er nadars, voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3, met
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en een verkeersbord F45 geplaatst te worden:
-

In de Hollandse Tuin ter hoogte van de Liersesteenweg;
In de Kerkstraat ter hoogte van de Liersesteenweg;
In de Borsbeeksebinnenweg ter hoogte van de Liersesteenweg.

Op de Liersesteenweg dienen aan het kruispunt met de Kerkstraat aan weerszijden verkeersborden
C31 geplaatst te worden zodat men niet vanuit de Liersesteenweg de Kerkstraat in mag.
In de Sint-Benedictusstraat ter hoogte van de Molenstraat worden nadars geplaatst om lopers de
school in te leiden, op een dusdanige manier dat het verkeer vanuit de Molenstraat naar de SintBenedictusstraat en omgekeerd, vrij kan blijven.
In de verkeersvrij gemaakte ruimte wordt een parkeerverbod ingesteld door plaatsing van
verkeersborden E1 aan beide zijden van de weg met een onderbord met de vermelding “ 14/09/2018
van 14.00 tot 22.00 uur”.
De borden met het parkeerverbod dienen geplaatst te worden minimaal 24, maximaal 48 uur
voorafgaand aan het verbod. Een lijst met kentekenplaten van voertuigen die geparkeerd stonden op
ogenblik van plaatsing van de borden, dient overgemaakt te worden aan de politie. Borden die een
andersluidende parkeerregeling aangeven, dienen afgeplakt te worden.
De nadars mogen geplaatst worden vanaf 16.00 uur en dienen – in tegenstelling tot de aanvraag –
onmiddellijk na afloop van het evenement verwijderd te worden.
Artikel 2
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Een uitzondering op de bepalingen van artikel 1 wordt gemaakt voor dringende interventies van de
hulpdiensten en dringende oproepen van geneesheren.
Artikel 3
De nodige verkeerstekens zullen geplaatst en afgedekt worden door de bevoegde overheid volgens de
richtlijnen van de politie.
Artikel 4
Overtredingen worden bestraft met politiestraffen tenzij andere wetten, decreten of besluiten een
zwaardere straf voorzien.

Bijlagen
1. Ronde van Mortsel-dorp - route.pdf
2. signalisatie ronde mortsel dorp 14 september 2018.pptx
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
wnd. algemeen directeur
Sofie Mortelmans

wnd. algemeen directeur
Sofie Mortelmans

burgemeester - voorzitter
Erik Broeckx
Voor eensluidend afschrift
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burgemeester
Erik Broeckx

