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• Aanwezig

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

• Verontschuldigd

Roger Van Aperen, schepen

Goedkeuren van het tijdelijk politiereglement i.v.m. Kempenrally op 14 december 2019 door 
vzw Markland te Hoogstraten.

MOTIVERING

Voorgeschiedenis en aanleiding

Het evenementenloket heeft een aanvraag ontvangen van Markland vzw, Kris Peeters, 
Provinciebaan 72, 2470 Retie om een occasioneel evenement Kempenrally 2019 te organiseren 
op 13 en 14 december 2019.

De technische controle van de voertuigen zal plaatsvinden op vrijdagnamiddag 13 december 2019, 
hier wordt geen tijdelijk politiereglement voor opgemaakt aangezien hiervoor geen gebruik wordt 
gemaakt van de openbare weg.
De klassementsproef is voorzien op zaterdag 14 december 2019.

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.
• Principiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepen op 1 augustus 

2019 voor het organiseren van een klassementsproef op afgesloten parcours.

Argumentatie

Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van de openbare weg. Het parcours van de klassementsproef 
omvat volgende straten of gedeelten ervan :
Kleine Pintstraat, Princeven, Achteraard, Engelenven, Beekakker, Venneweg, Raamloopstraat, 
Achteraard, Gestelsestraat, Venneweg. Tijdens deze periode wordt het volledige parcours 
waarover deze klassementsproef verloopt volledig afgesloten voor alle verkeer. 
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Er vindt ook een klassementsproef plaats aan Coöperatie Hoogstraten. Dit is volledig privé 
eigendom en er wordt geen openbare weg ingenomen.

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

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

BESLUIT

Artikel 1:
Het college geeft een goedkeuring aan VZW Markland voor het organiseren van een 
klassementsproef Kempenrally op 14 december 2019 tussen 06.00 uur en 21.00 uur.
Artikel 2:
Het parcours van de klassementsproef omvat volgende straten of gedeelten ervan :
Kleine Pintstraat, Princeven, Achteraard, Engelenven, Beekakker, Venneweg, Raamloopstraat, 
Achteraard, Gestelsestraat, Venneweg. Tijdens deze periode wordt het volledige parcours 
waarover deze klassementsproef verloopt volledig afgesloten voor alle verkeer. 
Dit wordt gesignaleerd door het plaatsen van nadarbarelen over de ganse breedte van de 
openbare weg, voorzien van een bord C3, geplaatst in volgende straten in de nabijheid van de 
kruispunten met het parcours, rekening houdende met de veiligheidsperimeters ter plaatse :

• In de Kleine Pinstraat achter het kruispunt Kleine Pintstraat met de Hinnenboomstraat;
• In de Moerstraat achter het kruispunt Moerstraat met de Katelijnestraat;
• In de Achteraard achter het kruispunt Achteraard met de Vooraard;
• In de Engelenven achter het kruispunt Engelenven met de Minderhoutsestraat;
• In de Beekakker achter het kruispunt Beekakker met de Meerseweg;
• In de Venneweg achter het kruispunt Venneweg met de Meerseweg (1)
• In de Venneweg achter het kruispunt Venneweg met de Meerseweg (2)
• In de Gestelsestraat achter het kruispunt Gestelsestraat nr 64 (Kris Huybrechts) met de 

Terbeeksestraat;
• In de Achteraard achter het kruispunt Achteraard met de Achteraard (zandwegel);
• In de uitrit parking voor de bocht met de Achteraard (weg parking afsluiten)
• In de Hinnenboomstraat voor het kruispunt Hinneboomstraat met de Princeven.

Artikel 3:
De straten die toegang geven tot het parcours worden afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd 
plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door het plaatsen van nadarbarelen voorzien van de borden C3 met 
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en de borden F45 a – b of c naargelang de 
plaatsgesteldheid, vergezeld van een bord “evenement”, geplaatst op de volgende plaatsen :

• In de Hinnenboomstraat achter het kruispunt Hinnenboomstraat met de Loenhoutseweg 
(rotonde);

• In de Moerstraat achter het kruispunt Moerstraat met de Vrijheid;
• In de Vooraard (2x) achter het kruispunt Vooraard met de Minderhoutsestraat (2x);
• In de Engelenven achter het kruispunt Engelenven met de Minderhoutsestraat;
• In de Gestelsestraat achter het kruispunt Gestelsestraat met de Terbeeksestraat;
• In de Terbeeksestraat achter het kruispunt Terbeeksestraat (zijweg) met de 

Terbeeksestraat (hoofdweg);
• In de Achteraard achter het kruispunt Achteraard met de Terbeeksestraat.

Artikel 4:
Aan het kruispunt Venneweg - Beekakker verlaten de rallywagens het parcours. Ter hoogte van dit 
kruispunt in Beekakker waarschuwingsborden A51, vergezeld van een onderbord “wedstrijd” 
plaatsen.
Artikel 5:
Er wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld op 14 december 2019 van 06.00 uur tot 21.00 
uur op de rijbaan langs beide zijden op volgende plaatsen :
- In de Beekakker, tussen de Meerseweg en de Venneweg;
- In de Minderhoutsestraat, tussen de Meerseweg en de Vooraard
- In de Vooraard, tussen de Minderhoutsestraat en de Achteraard;
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- In de Achteraard tussen de Vooraard en Engelenven.
Dit signaleren met de verkeersborden E3.
Deze wegstroken dienen als toegangswegen voor de hulpdiensten in geval van calamiteiten.
Alle doorgaande verkeer dient een omleiding te volgen via de omliggende wegen. Een bijkomende 
omleiding wordt voorzien voor het verkeer dat verloopt tussen de Loenhoutseweg en de 
Terbeeksestraat via de Hinnenboomstraat en omgekeerd. Dit verkeer wordt omgeleid via de 
Loenhoutseweg – Heilig Bloedlaan – Vrijheid – Van Aertselaerstraat – Minderhoutdorp – 
Desmedtstraat – Meerseweg – Het Lak – Terbeeksestraat en omgekeerd.
Verplaatsingen van en naar bewoners binnen of op het parcours geschieden onder begeleiding 
van een wagen van de organisatie, conform de regeling die werd uitgewerkt door de organisatie.
Artikel 6:
Dit reglement aan te duiden volgens het goedgekeurd verkeersplan.
Artikel 7:
De plaatsing van de verkeerstekens gebeurt door het stadsbestuur 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 8:
Inbreuken op dit reglement zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet, een 
algemene of provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 9:
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;
• De Lijn;
• De schoolbus;
• Veolia (busdienst NL).

Joke Verschueren
algemeen directeur

Marc Van Aperen
burgemeester

Voor éénsluidend uittreksel,
Hoogstraten, 20/11/2019

Joke Verschueren
algemeen directeur

Marc Van Aperen
burgemeester


