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Rotselaar

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Rotselaar

Zitting van 9 mei 2022
Aanwezig

Jelle Wouters, burgemeester;
Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck,
schepenen;
An Craninckx, algemeen directeur;

17. Politieverordening

- Tijdelijke verkeersregeling - Kermis Wezemaal - van vrijdag í3 mei
2022tot maandag 16 mei2022

Feiten en context
Van vrijdag 1 3 mei 2022 tot en met maandag 16 mei 2022 wordt er een kermis georganiseerd in
Wezemaal.

.

Juridische gronden

.
.
.
.
.
.
.

Artikelen 130bis, 133, 134,51 en 135 van de nieuwe gemeentewet.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd door het Koninklijk besluit van 16
maart 1968.
Koninklijk besluit van í december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Ministerieel besluit van 1 1 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsin gsvoorwaard en voor de verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur
De burgemeester maakt de reglementen en verordeningen van het college van burgemeester en
schepenen bekend via de webtoepassing van de gemeente.
Artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur
De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan,
tenzijanders bepaald.

Argumentatie
Voor de veiligheid van de weggebruikers, de bewoners en de bezoekers van de kermis is het
nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

.

Besluit
Eenparig

Artikel

1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het parkeren verboden is in volgende straten:
van dinsdag 10 mei 2022 van 18 uur tot dinsdag 17 mei 2022 om 8 uur
het binnenplein (3 ruimtes) van het Wezemaalplein
op 2 parkeerplaatsen gelegen te Kerkstraat 8 met uitzondering van Cambio deelwagens
van woensdag 1 1 mei 2022 van 21 uur tot donderdag 1 2 mei 2022 om 5 uur
Wezemaalplein: de verbindingsweg tussen de Steenweg op Nieuwrode en de
Tussenhagenweg
Pad tegen 't Sollenveld: van Wezemaalplein tot Tussenhagenweg
van vrijdag 13 mei 2022 van I uur tot maandag 16 mei 2022 om 24 uur
Wezemaalplein: de dwarsweg aan de kant van de Steenweg op Nieuwrode en op de hierlangs
gelegen parkeerplaatsen
van vrijdag 13 mei 2022 van 16 uur tot zondag I 5 mei 2022 om 22 uur
op de straten rond het Wezemaalplein

.

o
.
.
.
. "
"
.
.
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" op 3 parkeerplaatsen ter hoogte en aan de zijde van Kerkstraat 16
. op
zaterdag 14 mei 2022van 6 uur tot 14 uur
. Wezemaalplein: de verbindingsweg tussen de Steenweg op Nieuwrode en de
Tussenhagenweg, met uitzondering van marktkramers.
Artikel2:
Het college beslist dat alle rijverkeer verboden is in volgende straten:
. op vrijdag 13 mei 2022 van 17 uur tot 22 uur
. op de straten rond het Wezemaalplein
. op zaterdag 14 mei 2022van 6 uurtot 14 uur
" Wezemaalplein: de verbindingsweg tussen de Steenweg op Nteuwrode en de
Tussenhagenweg
Wezemaalplein: de dwarsweg aan de kant van de Steenweg op Nieuwrode
Wezemaalplein: het gedeelte tussen huisnummer 4A en 8
op zaterdag 14 mei 2022 van 14 uur tot 22 uur:
Wezemaalplein: de dwarsweg aan de kant van de Steenweg op Nieuwrode
Wezemaalplein: het gedeelte tussen huisnummer 4A en 8
opzondag 15 mei 2022van12uurtol22uur
Wezemaalplein: de dwarsweg aan de kant van de Steenweg op Nieuwrode
Wezemaalplein: het gedeelte tussen huisnummer 4A en 8.

".
.
.
. "
.
"

Artikel3:
Het college beslist dat doorgaand verkeer verboden is in volgende straten:
op vrijdag 13 mei 2022van 17 uur tot 22 uur
Pad tegen 't Sollenveld vanaf Aarschotsesteenweg
op zaterdag 14 mei 2022van 6 uur tot 22 uur
Pad tegen 't Sollenveld van Wezemaalplein tot Tussenhagenweg
op zondag 15 mei 2022van 12 uur lot22 uur
Pad tegen 't Sollenveld van Wezemaalplein tot Tussenhagenweg.

.
.
.
. "
"

Artikel4:
Het college beslist dat het éenrichtingsverkeer in volgende straten opgeheven wordt

. op vrijdag 13 mei 2022van 17 uur tot22 uur
Pad tegen 't Sollenveld van Aarschotsesteenweg tot Tussenhagenweg
. "opzaterdag 14 mei 2022van 6 uurtot22uur
. Pad tegen 't Sollenveld van Wezemaalplein tot Tussenhagenweg
. opzondag 15 mei 2022van12uurtot22uur
" Pad tegen 't Sollenveld van Wezemaalplein tot Tussenhagenweg
Artikel

5:

Deze verkeersregeling wordt gesignaleerd door aangepaste wettelijke signalisatie en treedt in werking
onmiddellijk na de bekendmaking ervan.

Artikel6:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden.

Opgemaakt op 10 mei2022

AnC

inckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester
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Jelle Wouters, burgemeester;
Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck,
schepenen;
An Craninckx, algemeen directeur;

itieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Wielenrvedstrijd - vrijdag 13 mei 2022

Voorgeschiedenis

.

De goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 11 april2022
voor het organiseren van een individuele wielerwedstrijd in tijdrit met gesloten omloop op vrijdag
13 mei2022.

Feiten en context
Op vrijdag 13 mei 2022 vindl een individuele wielerwedstrijd in tijdrit met gesloten omloop plaats
te Wezemaal.

.

Juridische gronden
Artikelen 130bis, 133, 134,51 en 135 van de nieuwe gemeentewet.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd door het Koninklijk besluit van 16
maart 1968.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het

.
.
.
.
.
.
.
.

wegverkeer.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsi n gsvoonrvaa rden voor de verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur
De burgemeester maakt de reglementen en verordeningen van het college van burgemeester en
schepenen bekend via de webtoepassing van de gemeente.
Artikel 2BB van het decreet over het lokaal bestuur
De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan,
tenzij anders bepaald.
Het zonaal evenementenreglement Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost, goedgekeurd door
de Gemeenteraad op 22 Íebruari 2022.

Argumentatie
Voor de veiligheid van de weggebruikers, de bewoners, de deelnemers en de toeschouwers is het
nodig de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

.

Besluit
Eenparig

Artikel í:
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat op vrijdag í 3 mei 2022 van 18 uur tot 20.30
uur volgende straten afgesloten worden voor alle rijverkeer:

.
.
.
.

Tussenhagenweg;
Beninksstraat: vanaf huisnummer 14 tot de Gelrodesebaan;
Gelrodesebaan: vanaf de Beninksstraat tot het kruispunt met de Steenweg op Nieuwrode;
de aftakking Gelrodesebaan: vanaf het kruispunt met de Gelrodesebaan tot het kruispunt met de
Vlasselaarweg;

1t2

.
.
.

Vlasselaarweg;
Kapellekensweg;
de verbindingsweg van het Wezemaalplein: vanaf het kruispunt met de
Tussenhagenweg/Kapellekensweg tot het kruispunt met de Steenweg op Nieuwrode/Kerkstraat.

Artikel2:
Het college beslist dat op vrijdag 13 mei 2022 van 1B uur tot 20.30 uur volgende straten afgesloten
worden voor doorgaand verkeer:
. Beninksstraat: vanaf huisnummer 14 tot het kruispunt met de Steenweg op Nieuwrode;
. de aftakking Gelrodesebaan: vanaf het kruispunt met de Beninksstraat tot het kruispunt met de

.
.
.
.
.

Stenenmuurstraat;
Bergzichtstraat;
Molenbaan: vanaf het kruispunt met de Steenweg op Nieuwrode tot het kruispunt met de Uitweg;
Akkerstraat;
Uitweg;
de aftakking Gelrodesebaan: vanaf het kruispunt met de Steenweg op Nieuwrode tot het kruispunt
met de Vlasselaarweg.

Artikel3:
Het college beslist dat het op vrijdag 13 mei 2022van 17 uur tot 20.30 uur in volgende straten
verboden is te parkeren en stilte staan:

.
.
.
.
.

Tussenhagenweg;
Beninksstraat: vanaf huisnummer 14 tot de Gelrodesebaan;
de aftakking Gelrodesebaan: vanaf het kruispunt met de Gelrodesebaan tot het kruispunt met de
Vlasselaarweg;
Vlasselaarweg;
Kapellekensweg.

Artikel4:
Deze verkeersregeling wordt gesignaleerd door aangepaste wettelijke signalisatie en treedt in werking
onmiddellijk na de bekendmaking ervan.

Artikel5:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden.

Artikel6:
De organisator van de wielerwedstrijd moet de betrokken bewoners uiterlijk een week vooraf
schriftelijk met een brief informeren over de wielerwedstrijd, alle verkeersmaatregelen en het
ingestelde eenrichtingsverkeer. Dit geldt voor de bewoners langs het gehele parcours en de
aanpalende woningen van de zijstraten van het parcours.

Opgemaakt op 10 mei2022

.$" -'$,

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester
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Jelle Wouters, burgemeester;
Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck,
schepenen;
An Craninckx, algemeen directeur;

Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Wieleruvedstrijd - GP Vermarc - zondag
15 mei2022

Voorgeschiedenis
De goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 1 april2022 voor
het organiseren van een wielerwedstrijd met ploegen op open omloop voor elites met contract,
elites zonder contract en beloften U23 op zondag 15 mei 2022.

.

Feiten en context
' Op zondag 15 mei 2022 vindl de wielerwedstrijd 'Elite Nationaal' - Grote Prijs Vermarc plaats.
Juridische gronden

.
.
'
'
.
.
.
.

Artikelen 130bis, 133, 134,51 en 135 van de nieuwe gemeentewet.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd door het Koninklijk besluit van 16
maart 1968.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.

Ministerieel besluit van 1 1 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsi n gsvoonruaard en voo r de verkeersteken s.
Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en

verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur
De burgemeester maakt de reglementen en verordeningen van het college van burgemeester en
schepenen bekend via de webtoepassing van de gemeente.
Artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur
De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan,
tenzij anders bepaald.
Het zonaal evenementenreglement Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost, goedgekeurd door
de Gemeenteraad op 22 februari 2022.

Argumentatie
Voor de veiligheid van de weggebruikers, de bewoners en de wegenwerkers is het nodig de

.

gepaste verkeersmaatregelen te treffen.
Besluit
Eenparig

Artikel

1:

Het college van burgemeester en schepenen stelt op zondag 15 mei 2022 van 12 uur tot 1B uur
éénrichtingsverkeer in in de volgende straten:

.
.
.
.
.

Steenweg op Nieuwrode (van Vlasselaar naar Vlasselaarweg)
Vlasselaarweg (van Steenweg op Nieuwrode naar Gelrodesebaan)
Gelrodesebaan (van Vlasselaanrveg naar Beninksstraat)
Beninksstraat (van Gelrodesebaan naar Steenweg op Nieuwrode)
Steenweg op Nieuwrode (van Beninksstraat naar Aarschotsesteenweg)
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Langestraat(vanAarschotsesteenweg naarPaternosterstraat)
Paternosterstraat (van Langestraat naar Panoramalaan)
Panoramalaan (van Paternosterstraat naar Beatrijslaan nr. 28)
Beatrijslaan (van PanoramalaannaarPaternosterstraat)
Paternosterstraat (van Beatrijslaan naar Valleilaan)
Paternosterstraat (van Panoramalaan naar Valleilaan)
Valleilaan (van Paternosterstraat naar Bert Leysenlaan)
Bert Leysenlaan (van Valleilaan naar Aarschotsesteenweg)
Olivierstraat (van Langestraat naar Galgenstraat)
Wolfakkerweg (van Olivierstraat naarAarschotsesteenweg)
Holsbeeksebaan (komende van Rigessel, deel langs pastoriemuur in de richting van Wezemaal
centrum)
Klein-Vlasselaar (van Nieuwrode richting Wezemaal)

Artikel2:
Het college beslist dat van vrijdag 13 mei 2022 om 8 uur tot maandag 16 mei 2022 om 12 uur stilstaan
en parkeren verboden is voor het plaatsen van sanitaire voozieningen ter hoogte van de
Paternosterstraat, op 3 parkeerplaatsen gelegen aan huisnummer 52-54.
Artikel 3:
Hetcollege beslistdatopzondag 15 mei 2O22van 07 uurtot 18 uurstilstaan en parkerenverboden is
in de Beninksstraat, van Stenenmuurstraat tot Weg beneden de Wijngaard.
Artikel4:
Hetcollege beslistdatopzondag 15 mei 2022van 09 uurtot 18 uurstilstaan en parkerenverboden is
in de Aarschotsesteenweg, tussen Galgenstraat en huisnr 381 (centrum Eenheid), met uitzondering
voor wedstrijdwagens.

Artikel5:

Hetcollege beslistdatopzondag 15 mei 2022van 09 uurtot 18 uurstilstaan en parkeren verboden is
met uitzondering voor touringbussen van wielerploegen in volgende straten:
. Olivierstraat

.
.
.
.

Wolfakkerweg
Vinneveldweg
Galgenstraat (van OlivierstraattotAarschotsesteenweg)
Sportoase De Toren, op de parkeerplaatsen aangelegd in grasdallen.

Artikel6:
Het college beslist dat op zondag 15 mei 2022 van 9 uur tot 20 uur stilstaan en parkeren verboden is
voor het plaatsen van drankenstanden op volgende locaties:

.
.
.

Paternosterstraat: op 3 parkeerplaatsen gelegen aan huisnummer 54-56;
Kerkstraat: op 2 parkeerplaatsen gelegen aan huisnummer 18;
op de parking op de hoek van de Kapellekensweg en Beninksstraat.

ArtikelT:
Het college beslist dat op zondag 15 mei 2022 van 1 1 uur tot í 8 uur stilstaan en parkeren verboden is
in de volgende straten:
Klein-Vlasselaar(volledig)
Steenweg op Nieuwrode (van Vlasselaar tot Vlasselaarweg)
Vlasselaarweg (van Steenweg op Nieuwrode tot Gelrodesebaan)
Gelrodesebaan (van Vlasselaarweg tot Beninksstraat)
Beninksstraat (van Gelrodesebaan tot Stenenmuurstraat en van Weg beneden de \Mjngaard tot
Steenweg op Nieuwrode)
Stenenmuurstraat (van Beninksstraat tot Gelrodesebaan)
Steenweg op Nieuwrode (van Beninksstraat - oorlogsmonument - tot Bergzichtstraat
Kapellekensweg (van Beninksstraat tot Kerzestraat), met uitzondering voor wedstrijdwagens
Steenweg op Nieuwrode (van Beninksstraat tot Aarschotsesteenweg)
Langestraat (van Aarschotsesteenweg tot Paternosterstraat)

.

Paternosterstraat (volledig)
Panoramalaan (volledig)
Beatrijslaan (van Panoramalaan tot Paternosterstraat)
Valleilaan (volledig)
Bert Leysenlaan (van Valleilaan tot Aarschotsesteenweg)
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.
.

Holsbeeksebaan (deel langs pastoriemuur in de richting van Wezemaal centrum)
Holsbeeksebaan (deel tussen Kerkstraat en Steenweg op Nieuwrode)

ArtikelS:
Het college beslist dat op zondag 15 mei 2021 van 12u30 uur tot 18 uur stilstaan en parkeren
verboden is in de Kerkstraat, deel tussen Steenweg op Nieuwrode en T-splitsing, en dit op de
parkeerplaatsen aan de linkse zijde van de straat

Artikel9:
Het college beslist om de Olivierstraat van Wolfakkerweg tot Galgenstraat op zondag 15 mei 2022van
9 uur tot 14.30 uur verkeersvrij te maken uitgezonderd vergunninghouders.
Artikel 10:
Het college beslist om de Beninksstraat tussen huisnummer 37 en Weg beneden de Wijngaard
verkeersvrij te maken op zondag 15 mei 2022 van 7 uur tot 12 uur en van 18 uur tot 20 uur,
Artikel 11:
Het college beslist om volgende straten verkeersvrij te maken met ui2ondering voor plaatselijk
verkeer op zondag 15 mei 2022
. van 9 uur tot 14.30 uur:
. Olivierstraat van Langestraat tot Wolfakkenrueg
. van 7 uur tot 12 uur'.
. Beninksstraat (van Steenweg op Nieuwrode aan het oorlogsmonument tot Steenweg op
Nieuwrode huisnummer 209A)
. van 18 uurtot20 uur:
" Beninksstraat (van Steenweg op Nieuwrode aan het oorlogsmonument tot Steenweg op
Nieuwrode huisnummer 209A)
Artikel 12:
Deze verkeersregeling wordt gesignaleerd door aangepaste wettelijke signalisatie en treedt in werking
onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
Artikel 13:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden.
Artikel 14:
De organisator van de wielerwedstrijd moet de betrokken bewoners uiterlijk een week vooraf
schriftelijk met een brief informeren over de wielenvedstrijd, alle verkeersmaatregelen en het
ingestelde eenrichtingsverkeer. Dit geldt voor de bewoners langs het gehele parcours en de
aanpalende woningen van de zijstraten van het parcours.
Opgemaakt op 10 mei2022

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester
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