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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Rotselaar

Zitting van 29 juni 2022

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

34. Toelating buurtfeest en politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Schoolstraat -
zaterdag í7 september 2022

Voorgeschiedenis
. De aanvraag van E. H. van 12 mei 2022 om de Schoolstraat verkeersvrij te maken op zaterdag 1 7

september 2022 naar aanleiding van een buurtfeest.
. Collegebesluit van 13 april2015 aangaande aanstellen peter of meter bij aanvragen voor

straatfeesten.

Feiten en context
. Er wordt toelating gevraagd om een buurtfeest te organiseren in de Schoolstraat op zaterdag 17

september 2022.
. E.H. zal meter zijnvan dit evenement.

Juridische gronden
. Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
. 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 í 975 houdende het algemeen reglement op de politie van het

wegverkeer.
. Ministerieel besluitvan 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoorwaarden 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,
tenzij anders bepaald.

Argumentatie
. Een buurt- of straatfeest is de ideale manier om met elkaar kennis te maken of de band met de

buren te onderhouden. Het kan eveneens de leefbaarheid van de buurt verbeteren.
. Voor de veiligheid van de weggebruikers, de bewoners en de deelnemers is het nodig de gepaste

verkeersmaatregelen te treffen.

Besluit
Eenparig
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om een buurtfeest te organiseren in de
Schoolstraat op zaterdag 17 september 2022.
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Artikel2:
E. H. wordt aangesteld als meter voor dit evenement.
Artikel3:
Het college beslist dat de Schoolstraat tussen het kruispunt met de Kerkweg en huisnummer 50
afgesloten wordt voor alle rijverkeer, met uitzondering voor fietsers, op zaterdag 17 september 2022
van 15 uur tot 22 uur.
Artikel4:
Het college beslist dat volgende straten afgesloten worden voor het doorgaand verkeer op zaterdag
í 7 september 2022 van 15 uur tot 22 uur',
. Schoolstraat, deel tussen de Steenweg op Gelrode en huisnummer 50;
. Schoolstraat, deel tussen Kerkhofstraat en Kerkweg;
. Kerkweg.
Artikel5:
Het college beslist om het geldende éénrichtingsverkeer in het deel van de Schoolstraat tussen
huisnummer 59 en de Regastraat tijdelijk op te heffen op zaterdag 17 september 2022 van 15 uur tot
22uur.
Artikel6:
Deze verkeersregeling wordt gesignaleerd door aangepaste wettelijke signalisatie en treedt in werking
onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
Artikel 7:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden.

Opgemaakt op 30 juni 2022

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester
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