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Rotselaar

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Rotselaar

Zitting van 12 september 2022
Aanwezig

Jelle Wouters, burgemeester;
Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck,
schepenen;
Hilde Mariën, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: An Craninckx, algemeen directeur;
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Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Rotselaar kermis - vrijdag 23 september
2022tot en met maandag 26 september 2022

Feiten en context
. Van vrijdag 23 september 2022 tot maandag 26 september 2022 vindt de kermis in Rotselaar

.

plaats.
Er worden volgende omleidingen ingesteld wanneer de Provinciebaan tussen het kruispunt met de
Torenstraat en de Groenstraat afgesloten wordt:
o voor het verkeer komende uit de Stationsstraat (< 3,5 ton)
Torenstraat - Kapelstraat - Provinciebaan
o voor het verkeer komende uit de Stationsstraat (> 3,5 ton)
Drielindenstraat - Leuvensebaan - Sint Cecilialaan - Sint-Antoniusstraat - Kapelstraat -

o

Provinciebaan

voor het verkeer komende uit Werchter
Hellichtstraat - Terheidelaan - Torenstraat - Stationsstraat.

Juridische gronden

.
.
.

.
.
.
.

Artikelen 130bis, 133, 134,$1 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 I 1 oktober í 976 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,
tenzij anders bepaald.

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

.

Besluit
Eenparig

Artikel 1: KERMIS VERKEER
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
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o

.

Van vrijdag 23 september 2022 om 9 uur tot dinsdag 27 september 2022 om 9 uur de
volgende straten of delen van straten voor het doorgaand verkeer afgesloten worden:
o de Vijfde Liniestraat vanaf het kruispunt met de Provinciebaan tot het kruispunt met
de Rodenbachlaan;
o de Bergstraat;

o
o

de Smidsestraat;
het Dorpsplein.

Op vrijdag 23 september 2022:.

o

de volgende straten of delen van straten voor alle rijverkeer afgesloten worden van 16
uur tot 24 uur'.

r
r
r

.

het Dorpsplein;
de Smidsestraat vanaf het huisnummer 4 tot het kruispunt met het
Dorpsplein;
de Provinciebaan tussen Torenstraat en Groenstraat.

Op zaterdag 24 september 2O22:
o de volgende straten of delen van straten voor alle rijverkeer afgesloten worden van 14
uur tot 24 uur'.
r het Dorpsplein;
r de Smidsestraat vanaf het huisnummer 4 tot het kruispunt met het
Dorpsplein.
o de Provinciebaan tussen Torenstraat en Groenstraat afgesloten wordt voor alle
rijverkeer van 17.2O uur tot 24 uur.
o Op zondag 25 september 2022:
o de volgende straten of delen van straten worden voor alle rijverkeer afgesloten van
14.00 uur tot 24 uur:
r het Dorpsplein;
r de Smidsestraat vanaf het huisnummer 4 tot het kruispunt met het
Dorpsplein;
r de Provinciebaan tussen Torenstraat en Groenstraat.
. Op maandag 26 september 2022l,
o de volgende straten of delen van straten voor alle rijverkeer afgesloten worden van 16
uur tot 24 uur'.
r het Dorpsplein;
r de Smidsestraat vanaf het huisnummer 4 tot het kruispunt met het
Dorpsplein.
Artikel2: OMLEIDING
Het college beslist dat op:
o vrijdag 23 september 2022 van 16 uur tot zaterdag 24 september 2022 om 2 uur;
o zalerdag 24 september 2022van 17.20 uur tot 24 uur;
. zondag 25 september2022van14 uurtot 24uur
éénrichtingsverkeer ingesteld wordt in volgende straten:
o Kapelstraat tussen Pastorijstraat en Provinciebaan en dit in de richting van de Provinciebaan;
o Provinciebaan tussen Kapelstraat en Hellichtstraat en dit in de richting van Werchter;
o Terheidelaan tussen de Hellichtstraat en de Torenhoflaan en dit in de richting van de
Torenhoflaan.

Artikel 3:OMLEIDING
Het college beslist dat de Provinciebaan tussen Kapelstraat en Dorpsplein afgesloten wordt voor
doorgaand verkeer op volgende momenten:
vrijdag 23 september 2022 van 16 uur tot zalerdag 24 september 2022 om 2 uur;
zaterdag 24 september 2022van 17.20 uur tot 24 uur;
zondag 25 september 2022van14 uur tot 24uur.
Artikel 4: KERMIS PARKEREN
Het college beslist dat het in de volgende straten of delen van straten verboden is te parkeren en stil
te staan van woensdag 21 september 2022 om 8 uur tot dinsdag 27 september 2022 om 12 uur:
. aan beide zijden van de weg:

o
o
o

o
o

het Dorpsplein;
de Smidsestraat tussen Dorpsplein en Smidsestraat2A:
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o
o
o

alle buiten de rijbaan gelegen parkeerplaatsen op het Dorpsplein;
de Provinciebaan op de parking naast de kerk;
het op de Smidsestraat aansluitende deelvan het Dorpsplein op de 5 ter hoogte en aan de
kant van de huisnummers 5 en 6 buiten de rijbaan gelegen parkeerplaatsen, alsook ter hoogte
en aan de kant ervan op de rijbaan;
o op de parkeerplaatsen buiten de rijbaan gelegen ter hoogte van Smidsestraat nummer 2;
o op het Frans Drijversplein tussen de rechterzijgevel van het Administratief Centrum en
huisnummer 18.
Artikel 5: OMLEIDING PARKEREN
Het college beslist dat het in de volgende straten of delen van straten verboden is om te parkeren en
stil te staan van vrijdag 23 september 2022 om í5 uur tot en met zondag 25 september 2022 om
2 uur:
o de parkeerplaatsen gelegen voor Provinciebaan 15 - 19;
o de Kapelstraat;
o de Torenstraat vanaf het kruispunt met de Provinciebaan tot het kruispunt met de Kapelstraat;
o de Drielindenstraat vanaf het kruispunt met de Stationsstraat tot het kruispunt met de

r

Leuvensebaan;

de Leuvensebaan vanaf het kruispunt met de Drielindenstraat tot het kruispunt met de
Ridderslaan;

Artikel6:
Het college beslist dat er van woensdag 21 september 2022 om 8 uur tot dinsdag 27 september 2022
om 12 uur een parkeerplaats voor personen met een beperking ingericht wordt op de parkeerplaats
tegenover Smidsestraat 2A.
ArtikelT:
Het college beslist dat de drie parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op het Frans
Drijversplein, gelegen tussen Administratief Centrum Rotselaar en huisnummer 18, verhuizen naar de
drie meest toegankelijke én meest dichtste plaatsen bij de Provinciebaan op het gedeelte van het
Frans Drijversplein waar geen parkeerverbod geldt van woensdag 21 september 2022 om 8 uur tot
dinsdag 27 september 2022 om í2 uur.
ArtikelS:
Deze verkeersregeling wordt gesignaleerd door aangepaste wettelijke signalisatie en treedt in werking
onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
Artikel9:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden.
Opgemaakt op 13 september 2022

An Craninckx
algemeen directeur

elle Wouters
burgemeester
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