Vergadering college van burgemeester en schepenen van 31 juli 2015.

Vaststelling tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar
aanleiding van de organisatie straatfeest Tenderstraat op 5
september 2015.

[Motivering
Juridische grond
- Artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet: het college is bevoegd voor de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer;
- De wet betreffende de politie over het wegverkeer;
- Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
- Het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
- Het ministerieel rondschrijven betreffende aanvullende reglementen en de plaatsing
van de verkeerstekens.
Argumentatie
Aangezien ten gevolge van deze manifestatie in het belang van de openbare orde,
openbare rust en openbaar verkeer, het noodzakelijk is om tijdelijke
verkeersmaatregelen te treffen, zoals bedoeld in de nieuwe gemeentewet, dient een
politieverordening te worden vastgesteld.

Besluit:
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van
de organisatie van het straatfeest in de Tenderstraat dat doorgaat op zaterdag 5
september 2015, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Tenderstraat dat doorgaat zaterdag 5
september 2015 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op
zaterdag 5 september 2015, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Tenderstraat
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 6 en huisnummer 78 op zaterdag 5
september 2015 tussen 09u00 en 24u00, aan beide zijden van de rijbaan. Deze
maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen
van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de
herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op zaterdag 5
september 2015 tussen 09u00 en 24u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van
verbodsborden C3.

Artikel 3: Aambeeldstraat
het verkeer wordt op zaterdag 5 september 2015, tussen 09u00 en 24u00, in beide
richtingen toegelaten, in het gedeelte tussen de Ambeelstraat en de Wagonstraat. Dit
gebeurt door het afdekken van het verkeersbord C1 op het kruispunt met de
Draaibankstraat.
Artikel 4: Wagonstraat
Het verkeer wordt op zaterdag 5 september 2015 tussen 09u00 en 24u00, in beide
richtingen toegelaten, in het gedeelte tussen de Aambeeldstraat en de Tenderstraat. Dit
gebeurt door het afdekken van het verkeersbord C1 op het kruispunt met de
Aambeeldstraat.
Artikel 5:
deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 6:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 7:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste
Aanleg en de Politierechtbank te Mechelen.
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