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• Aanwezig

Marc Van Aperen, burgemeester
Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Faye Van Impe en Jos Martens, schepenen

• Verontschuldigd

Roger Van Aperen en Katrien Brosens, schepenen

Goedkeuren tijdelijk politiereglement en afwijking geluidsnormen i.v.m jeugdfuif Lucky 
Night op 16 november 2019.

MOTIVERING

Voorgeschiedenis en aanleiding

Het evenementenloket kreeg een aanvraag van KSA Minderhout, Elina Pauwels, Gemeentestraat 
33, 2322 Minderhout om de jeugdfuif Lucky Night te organiseren op 16 november 2019 van 21:00 
uur tot 04:00 uur.

Juridische grond 

• Artikelen 56 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
• Artikelen 119, 130 bis en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet van 28 juni 1988.
• Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
• Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
• Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
• Het ministerieel besluit van 9 mei 1999 betreffende het signaleren van werken of 

verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
• De ministeriële omzendbrieven betreffende de gemeentewegen.

Argumentatie

Omdat de activiteit veilig en vlot dient te verlopen werd er een politiereglement opgemaakt door het 
evenementenloket van het stadsbestuur in overleg met de mobiliteitsambtenaar;

Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van de openbare weg en het openbaar domein: Pleintje in de 
Schoolstraat te Minderhout. Hiervoor wordt er een verkeerswijziging ingesteld nl. Schoolstraat 
tussen Minderhoutdorp en Kerkhofpad af te sluiten voor het verkeer van voertuigen, uitgezonderd 
fietsers.

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

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

BESLUIT
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Artikel 1:
Het college geeft toelating aan KSA Minderhout voor de inname van het openbaar domein: het 
pleintje in Schoolstraat te Minderhout voor de organisatie van een jeugdfuif. 
Artikel 2:
Op 16 november 2019 van 18.00 uur tot 04.00 uur wordt de Schoolstraat tussen Minderhoutdorp 
en Kerkhofpad afgesloten voor het verkeer van voertuigen, uitgezonderd fietsers.
Artikel 3:
Dit reglement aan te duiden volgens het goedgekeurd verkeersplan.
Artikel 4:
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 5:
Een afwijking op de geluidsnormen toe te staan aan KSA Minderhout voor het occasioneel 
evenement: Jeugdfuif Lucky Night op 16 november 2019 van 21.00 uur tot 03.00 uur tot 
95dB(A)LAeq, 15 min.
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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