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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Rotselaar

Zitting van 9 juli 2021

Aanwezig: Jelle Wouters, burgemeester;
Dirk Claes, Carine G'oris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, schepenen;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Piet De Bruyn, schepen;

35. Toelating en politieverordening - Speelstraat - Verdedigingsweg - 19 juli 2021 tot en met
25 juli 2O21 en í6 augustus202l tot en met22 augustus 2021

Voorgeschiedênis
' Aanvraag van A. G. van 29 juni 2021 om een speelstraat in te richten in de Verdedigingsweg en

, Fazantenweg.

Feiten en context
i Er wordt gevraagd om een speelstraat in te richten in de Verdedigingsweg en Fazantenweg

telkens van 1 1 uur tot 19 uur:'
o van maandag 19 juli2021 tot en met zondag 25 juli 2021;o van maandag 16 auguètus 2021 tolen met zondag 22 augustus 202í.o p. V., S. D.W. en W. S. zullen peterimeter zijn voor deze speelstraat.

' Bij dit evenement is men verplicht om zich te houden aan de geldende coronamaatregelen.

Juridische gronden
. Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.. Artikelen 130bis, 133; 134S1 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 I december í 975 houdende het algemeen reglement op de politie van het

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
' Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoonvaarden 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
' Een speelstraat bant het doorgaand verkeer uit de straat waardoor kinderen er zich naar hartelust

en zonder zorgen kunnen amuseren.
' Voor de veiligÈeid 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 beslist om toelating te geven om een speelstraat te
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organiseren in de Verdedigingsweg en Fazantenweg telkens van 11 uur tot 19 uur:
. van maandag 19 juli 2021 tot en met zondag 25 iuli 2021;
. van maandag 16 augustus 2021 foten met zondag 22 augustus 2021.
Men is verplicht om zich te houden aan de geldende coronamaatregelen.
Artikel 2:
O. V. S O.W, en W. S. worden aangesteld als peter/meter voor dit evenement.

ffi,,"n van een speelstraat in het deelvan de Verdedigingsweg tussen het kruispunt met de
Molenstraat tot en met het kruispunt met de Fazantenweg inbegrepen wordt tijdens bovenstaande
periodes gesignaleerd door middel van een hek of hekken aan de toegangen met een vast bevestigd
verbodsbórd Ó3 voorzien van een onderbord 'Speelsdraat van 1 1 uur tot 19 uur'.
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 bevoegdé overheden.

Opgemaakt op 12 1
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een directeur wnd
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