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• Aanwezig

Michel Jansen, wnd. burgemeester
Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen en Jos Matthé,

schepenen

• Verontschuldigd

Tinne Rombouts, burgemeester

Tijdelijk politiereglement KLJ Minderhout.

MOTIVERING

Voorgeschiedenis en aanleiding

De afgelopen jaren kreeg KLJ Minderhout de toestemming van het stadsbestuur om tijdens hun 
activiteit (op zondag namiddag) een stuk van de Gemeentestraat, voor hun lokaal af te sluiten. 
Augustus 2018 werd opnieuw de vraag gesteld door KLJ Minderhout om deze verkeerswijziging 
voor het komende werkjaar te verlengen. 

Bovenstaande vraag werd ter advies voorgelegd aan de dienst mobiliteit. 

Juridische grond

• Artikel 57 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Argumentatie

De weg volledig afsluiten is in de huidige verkeerssituatie niet langer houdbaar. Dit stukje 
Gemeentestraat is een belangrijke aftakking op de N14. De bereikbaarheid van de bakker  en de 
Kuip hangt hiervan af. De weg rond de kerk openstellen voor tweerichtingsverkeer, is geen veilige 
verkeerssituatie en bovendien is dit weggetje hier niet voldoende voor uitgerust. Bovendien 
onderzoeken we de mogelijkheid om de in- en uitrit van de Kuip te verleggen richting 
Gemeentestraat. Als deze werken effectief uitgevoerd zouden worden, is het sowieso nodig dat 
deze inrit open blijft. Als alternatief wordt het volgende voorgesteld: er wordt een sas gemaakt  aan 
de aansluiting met de N14. Een sas wordt gemaakt door twee nadarhekken te plaatsen, zodat men 
hier slalommend door moet rijden. Auto’s kunnen hier stapvoets door. Daarbij wordt er tijdens het 
plaatsen van de sas een éénrichting voorzien vanuit N14.  Voor deze wijziging wordt een tijdelijk 
politiereglement opgemaakt. 

Het voorstel van de mobiliteitsambtenaar werd positief bevonden door KLJ Minderhout, .

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

BESLUIT
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Artikel 1:
Op zondag van 13.45 uur tot 17.00 uur wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld, uitgezonderd 
fietsers, in Gemeentestraat van N14 richting Minderhoutdorp  tot wanneer de kuip opnieuw 
aangelegd wordt.
Artikel 2:
Op zondag van 13.45 uur tot 17.00 uur wordt er ter hoogte van de T-splitsing Gemeentestraat - 
Minderhoutdorp een nadar op de rijbaan geplaatst om het  éénrichtingsverkeer , uitgezonderd 
fietsers, in Gemeentestraat van N 14 richting Minderhoutdorp  te signaliseren.
Artikel 2:
Op zondag  van 13.45 uur tot 17.00 uur wordt er een omleiding voorzien via Minderhoutdorp naar 
N14 tot wanneer de kuip opnieuw aangelegd wordt.
Artikel 3: 
Op zondag van 13.45 uur tot 17.00 uur wordt er ter hoogte van de T-splitsing N14 - 
Gemeentestraat  twee nadars op de rijbaan geplaatst om een sas te vormen waardoor auto's en 
fietsers stapvoets door moeten slalommen. Dit tot wanneer de kuip opnieuw aangelegd wordt.
Artikel 4:
Dit reglement aan te duiden volgens goedgekeurde verkeersplannen.
Artikel 5:
De verkeerstekens worden geleverd door het stadsbestuur. De plaatsing gebeurt door de inrichters 
en moet in overeenstemming zijn met het Belgische verkeersreglement. Onmiddellijk na de 
activiteit worden de borden van de openbare weg verwijderd door de inrichters.
Artikel 6:
Inbreuken op dit reglement zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet, een 
algemene of provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 7:
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.
Artikel 8:
Dit besluit wordt schriftelijk bezorgd aan:
•De inrichters;
•De dienst openbare werken;
•De bevolking via de website;
•De brandweer;
•De lokale politie Noorderkempen;
•De rechtbank van eerste aanleg te Turnhout;
•De politierechtbank te Turnhout.
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