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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Rotselaar

Zitting van 26 april2021

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

Belangenconflict: DirkClaes, schepen;

28. Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Heropening Horeca zaken - B mei 2021

Feiten, context en argumentatie
' Er wordt een tijdelijke uitbreiding gevraagd van het terras met luifel van Boeres, (Kerkstraat 6,

3í 1í Wezemaal). Ten gevolge van deze tijdelijke uitbreiding is er eveneens een tijdetijke
verkeersregeling noodzakel ijk.

' De horeca mag vanaf 8 mei 2021 heropenen in het kader van de huidige coronamaatregelen.. Gelet op het advies van WinAr.
' Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de tijdelijke uitbreiding van het

terras met luifel, zoals op het plan is aangeduid en dit met beperkte duur tot en met 31 december
2O21 en met de voonvaarden dat de constructie zo transparant mogelijk is en zo sober en elegant
mogelijk wordt opgebouwd.

' , Voor de uitbreiding van het terras van Boeres zijn volgende tijdelijke verkeersregelingen nodig:. Permanent verboden te parkeren op de 3 parkeerplaatsen voor de Skipastory (Kerkstraat 4,
3111 Wezemaal);

o van maandag tot en met zaterdag van 18 uur tot en met 24 uur en op zondag van 13 uur tot
en met 24 uur:
. Verboden doorgang uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers in de Kerkstraat in

Wezemaal vanaf de T-splitsing richting kerk.
Deze signalisatie dient telkens wanneer nodig (en alleen binnen de door het college
toegestane tijdstippen) door de uitbater zelf geplaatst en weggehaald te worden.
Deze verkeersregeling kan tijdelijk opgeheven worden door de gemeente omwille van de
'doorstroming van verkeer. Dit is alvast zo op 15 mei 202l tijdens de Grote Prijs Vermarc.

' Voor de veiligheid van de weggebruikers, de bewoners en de wegenwerkers is het nodig de
gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

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
wegverkeet.

' Ministerieel besluit van 1 I oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvooruvaarden voor de verkeerstekens.

' Ministerieel besluit van 7 mei í999 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.
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Besluit
Eenparig
Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de tijdelijke uitbreiding van het terras
met luifellan Boereè (Kerkstraat 6, 3111 Wezemaal), zoals op het plan in bijlage is aangeduid en dit
met een duur tot en met 3í december 2021 en met de voonrrraarden dat de constructie zo transparant
mogelijk is en zo sober en elegant mogelijk wordt opgebouwd.
Artikel2:
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het permanent verboden is om te parkeren
op de 3 parkeerplaatsen voor de Skipastory (Kerkstraat 4,311ï Wezemaal).
2. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de doorgang in de Kerkstraat vanaf de T-
splitsing richting kerk verboden wordt met uitzondering voor het plaatselijk verkeer en fietsers op
zaterdag van 1 8 uur tot en met 24 uur en op zondag van 1 3 uur tot en met 24 uur.
Artikel 3:
Oeze rrert<eersregeling wordt gesignaleerd door aahgepaste wettelijke signalisatie, te plaatsen door de
horecauitbater.
Artikel4:
Del-e verkeersregeling treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan en duurt tot de
opheffing ervan door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden.

Opgemaakt op 27 april2O2l

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester
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