
VERGADERING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
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aanwezig Dirk Bauwens, burgemeester; Olivier Verhulst, Kathleen Krekels, 
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onderwerp Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer naar 
aanleiding van de organisatie van een schoolfeest door 
Wonderwijzer op 13 mei 2023 - goedgekeurd

UITTREKSEL

Voorgeschiedenis
Aanvraag van 20 juni 2022 via e-mail

Juridische gronden
● Artikel 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen 
op het wegverkeer.

● Artikel 56 §3 1° van het decreet lokaal bestuur
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de daden van beheer over de 
gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

● Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 
1968, Titel I hoofdstuk 2 over de aanvullende reglementen

● Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 
1968, Titel II over de plaatsing van de verkeerstekens

● Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikel 23 en volgende over het parkeren

● Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald

● Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens

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

Argumentatie
De verkeerssituatie moet aangepast worden omwille van de organisatie van een schoolfeest door 
de school Wonderwijzer op 13 mei 2023.

BESLUIT
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen beslist de Kerkelei tussen de Waterlaatstraat 
en de Kleinveldweg af te sluiten en parkeerverbod in te voeren op 13 mei 2023 voor de organisatie 
van het jaarlijkse schoolfeest.
Artikel 2. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met verkeersborden C3 en is niet van 
toepassing voor voertuigen van de hulpdiensten zoals ziekenwagens, brandweerwagens en 
politievoertuigen.
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Artikel 3. Afschrift van huidig besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en 
overgemaakt aan het loket lokaal bestuur.

Voor eensluidend afschrift

Tine Vervisch Dirk Bauwens
Algemeen directeur Burgemeester


