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Verontschuldigd: Carine Goris, Patrick Vervoort, schepenen;
Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Rotselaar kermis - 24 september tot en
met27 september 2021
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Voorgeschiedenis
Besluit van college van burgemeester en schepenen van de zitting van 30 augustus 2021 over de
Politieverordening over de tijdelijke verkeersregeling tijdens de doortocht van het WK wielrennen
op 24,25 en 26 september 2021
Feiten en context
Van vrijdag 24 september 2021tot maandag 27 september 2021vindt de kermis in Rotselaar
plaats.
De kermis valt dit jaar samen met drie keer de doortocht van een wegrit van het WK wielrennen
op vrijdag, zaterdag en.zondag.
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Juridische gronden
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Artikelen 130bis, 133, 134,51 en '135 ván de nieuwe gemeentewet.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd door het Koninklijk besluit van 16
maart 1968.
Koninklijk besluit van I 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 g svoonrvaard 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 atleten, weggebruikers, de bewoners en de wegenwerkers is het nodig
de gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

Besluit
Eenparig
ATtiKeI 1: KERMIS VERKEER
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Van vrijdag 24 september 2021om 9 uur tot dinsdag 28 september 2021om 9 uur de

'

volgende straten of delen van straten voor het doorgaand verkeer afgesloten worden:
. de Vijfde Liniestraat vanaf het kruispunt met de Provinciebaan tot het kruispunt met de

.

Rodenbachlaan;

de Bergstraat;
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. de Smidsestraat;
. het Dorpsplein.
. Op vrijdag 24 septembei ZOZI:
. de volgende straten of delen van straten voor alle rijverkeer afgesloten worden van 14 uur tot
24 uur'.
. het Dorpsplein;
. de Smidsestraat vanaf het huisnummer 4 tot het kruispunt met het Dorpsplein.
. Op zaterdag 25 september 2021:
o de volgende straten of delen van straten voor alle rijverkeer afgesloten worden van 12 uur tot
zondag 26 september I uur:
. het Dorpsplein;
i de Smiàsestraat vanaf het huisnummer 4 tot het kruispunt met het Dorpsplein.
26 september 2O21:
zondag
Op
o delolgende straten of delen van straten worden voor alle rijverkeer afgesloten van 10.30 uur
tot 23 uur:
. het Dorpsplein;
. de Smidsestraat vanaf het huisnummer 4 tot het kruispunt met het Dorpsplein.
Op maandag 27 september 2021=
o de vólgende straten of delen van straten voor alle rijrTerkeer afgesloten worden van 16 uur tot
23 uur:
. het Dorpsplein;
. de Smidsestraat vanaf het huisnummer 4 tot het kruispunt met het Dorpsplein.
ATtiKeI 2: KERMIS PARKEREN

Het cottege beslist dat het in de volgende straten of delen van straten verboden is te parkeren en stil
te staan:
aan beide zijden van de weg:
van dinsdag 21 september 2021om 20 uur tot dinsdag 28 september 2021 om 12 uur:
het DorpsPlein;
de Smidsestraat tussen Dorpsplein en Smidsestraat 2A;
alle buiten de rijbaan gelegen parkeerplaatsen op het Dorpsplein;
de Provinciebaan op de parking naast de Kerk;
het op de Smidsestraat aansluitende deel van het Dorpsplein op de 5 ter hoogte en aan de kant
van de h,uisnummers 5 en 6 buiten de rijbaan gelegen parkeerplaatsen, alsook ter hoogte ên aan
de kant ervan op de rijbaan;
op de parkeerplaatsen buiten de rijbaan gelegen ter hoogte van Smidsestraat nummer 2;
op het Frans Drijversplein, op de twee parkeerplaatsen aan de zijde van het perceel aan
Provinciebaan nummer 18, hetdichtste bijde Provinciebaan gelegen.
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Artikel

3:

Het cottege beslist dat het in de volgende straten of .delen van stfaten verboden is te parkeren en stil
te staan:
Aan beide zijden van de Provinciebaan, op de gelijkgrondse en verhoogde bermen tussen de
Kapelstraat.en de Torenstraat van dinsdag 21 september 20u tot maandag 27 september 10:00u

.

Artikel4:
Deze vert<eersregeling treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
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ArtikelS:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden.

Opgemaakt op 14 september 2021

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters

buigemeester

a
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