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TOELATING VAN DE BURGEMEESTER
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
besluit van 16 maar 1968, zoals gewijzigd;
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1967 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Schriftelijk verzoek van dhr. R. Vangelabbeek om de Hobby- en Dierenbeurs laten doorgaan op elke
1e zaterdag van de maand m.u.v. de maand september 2021, dan zal de markt doorgaan op
11.09.2021.
Overwegende dat deze manifestatie storingen in het normale verkeer zal teweegbrengen, zodat
passende verkeersmaatregelen zich opdringen.
Overwegende dat voornoemde activiteit een jaarlijkse traditie heeft.

BESLUIT
Artikel 1:
Akkoord onder opschortende voorwaarde dat deze activiteit kan doorgaan ingevolge de Coronacrisis
Artikel 2: De hobby- en dierenbeurs zal iedere 1e zaterdag van de maand m.u.v. de maand
september plaatsvinden. Deze zal doorgaan tussen 8u en 12u op het Kerkplein zone D. De opbouw
van de markt gebeurt om 7u. De afbraak om 12u.
Artikel 3: Op onderstaande zaterdagen van 7u tot 14u wordt alle verkeer, uitgezonderd de voertuigen
van de openbare hulpdiensten, verboden op het Kerkplein zone D.
Zaterdagen:
-03.07.2021
-07.09.2021
-11.09.2021
02 10.2021
-06.11.2021
-04.12.2021
-

.

De maatregel wordt gesignaleerd d.m.v. borden C3 (verboden toegang in beide richtingen voor iedere
bestuurder). Het verkeer komende van de Bodestraat richting Kerkplein wordt naar rechts richting
Bessemerstraat geleid.
Artikel 4: Elke vrijdagavond, voorafgaand aan de Dierenmarkt zal vanaf 23u het stilstaan en parkeren
verboden worden op het Kerkplein zone D.
De maatregel wordt gesignaleerd d.m.v. borden E3 (stilstaan- en parkeerverbod op de rijbaan en op
de berm). De huidige borden die dezelfde regeling weerspiegelen n.a.v. de wekelijkse Markt zullen
ook voor de hobby- en dierenbeurs gebruikt worden.
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Op de K. Albertlaan richting Kerkplein wordt een signalisatie voorzien om de parkings van de
Onderwijsstraat te gebruiken. Dit d.m.v. een bord F59 en de opschriften " Hobby- en dierenmarkt", ter
hoogte van het kruispunt met de Onderwijsstraat.

Artikel 5: Afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan alle bevoegde instanties
Artikel 7: Dit reglement treedt in werking de dag zelf dat het wordt bekendgemaakt.
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