
• uittreksel schepencollege • pagina 1 van 2

UITTREKSEL
College
• datum zitting • agendapunt nr.
13/03/2017 19

• Aanwezig
Tinne Rombouts, burgemeester
Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen en 
Jos Matthé, schepenen
Joke Verschueren, gemeentesecretaris

Goedkeuren wederkerend politiereglement i.v.m. Verlichte Avondmarkt op de laatste vrijdag 
van april of 1 mei indien dit een vrijdag is.

MOTIVERING

Gelet op artikels 119, 130 bis en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet van 28 juni 1988;
Gelet op artikels 57 §1, §2, §3 11° en 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op 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;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 mei 1999 betreffende het signaleren van werken of 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
Gelet op de ministeriële omzendbrieven betreffende de gemeentewegen;
Gelet op het verzoek van Gebuurte Luizenmarkt om een verkeerswijziging te voorzien;
Overwegende dat de activiteit veilig en vlot moet verlopen;
Gelet op het politiereglement opgemaakt door het evenementenloket van het stadsbestuur in 
overleg met de verkeersdeskundige van de politiezone Noorderkempen;

BESLUIT

Artikel 1:
Jaarlijks op de laatste vrijdag van april of op 1 mei indien dit een vrijdag is van 12.00 uur tot 01.00 
uur een stilstaan- en parkeerverbod in te stellen in:

• Vrijheid tussen de kruispunten met Gelmelstraat en 's Boschstraat;
• Gelmelstraat t.h.v. kinderdagverblijf Spijker;
• 's Boschstraat tussen de kruispunten met Vrijheid en Gustaaf Segersstraat;
• Tinnenpotstraat tussen de kruispunten met Vrijheid en Boxtelstraat.

Artikel 2:
Jaarlijks op de laatste vrijdag van april of op 1 mei indien dit een vrijdag is van 13.00 uur tot 01.00 
uur het verkeer van voertuigen te verbieden op Vrijheid tussen de kruispunten met Gelmelstraat en 
's Boschstraat.
Artikel 3:
Jaarlijks op de laatste vrijdag van april of op 1 mei indien dit een vrijdag is van 13.00 uur tot 01.00 
uur het verkeer van voertuigen te verbieden, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in Karel Boomstraat 
tussen de kruispunten met Alfred Oststraat en Vrijheid.
Artikel 4:
Jaarlijks op de laatste vrijdag van april of op 1 mei indien dit een vrijdag is van 13.00 uur tot 01.00 
uur omleidingen te voorzien via:

• Loenhoutseweg, Katelijnestraat en Tinnenpotstraat;
• Moerstraat, Katelijnestraat en Loenhoutseweg;
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• Gelmelstraat, Gustaaf Segersstraat, 's Boschstraat en Vrijheid;
• Vrijheid, Gelmelstraat en dit in beide richtingen;
• Molenstraat, Leemstraat, Koolhof, 's Boschstraat, Bosuil, Beukendreef en Grote Plaats; 
• Loenhoutseweg, Hinnenboomstraat en Gestelsestraat.

Artikel 5:
Dit reglement aan te duiden volgens de goedgekeurde verkeersplannen.
Artikel 6:
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 7:
Inbreuken op dit reglement zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet, een 
algemene of provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 8:
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.
Artikel 9:
Er wordt toelating verleend aan Gebuurte Luizenmarkt om gebruik te maken van de 
elektriciteitskast op de Vrijheid mits een contante voorafgaandelijke betaling van:

• een waarborg van 25,00 EUR voor de sleutel van de kast;
• het tarief voor het gebruik elektriciteit: 15,00 EUR per ingang (32A - blauwe ingang) en/of 

30,00 EUR per ingang (63A - rode ingang).
Artikel 10:
Inbreuken op dit reglement zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet, een 
algemene of provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 11:
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.
Artikel 12:
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.

Joke Verschueren
gemeentesecretaris Tinne Rombouts

burgemeester
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Joke Verschueren
algemeen directeur

Marc Van Aperen
burgemeester


