STAD MECHELEN
Bestuurlijk Beheer

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BEKENDMAKINGEN
nr. 2017/087

Vergadering college van burgemeester en schepenen van 30 juni 2017:

VASTSTELLING TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER NAAR
AANLEIDING VAN HET TRIATLONWEEKEND OP 16 EN 17 SEPTEMBER 2017.

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 het
triatlonweekend op 16 en 17 september 2017 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het triatlonweekend in Mechelen op 16 en 17 september 2017 zijn
hiernavermelde bepalingen van toepassing, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
Volgende straten worden op 16 september 2017 tussen 09.00 en 19.00 uur en op 17 september
2017 tussen 09.00 en 18.00 uur voor alle bestuurders in beide richtingen verboden:
Mechelseweg tussen Zennepad -zijde Hombeek - en Potaardestraat;
E. Walschaertsstraat tussen A. Spinoystraat en Mechelseweg;
Uilmolenweg;
Zennebrug Leest;
jaagpad langs Zenne tussen brug Hombeek en brug Heffen, zowel zijde Mechelen als zijde
Willebroek.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.

Artikel 2.2:
Volgende straten worden op 16 september 2017 tussen 09.00 en 19.00 uur en op 17 september
2016 tussen 09.00 en 18.00 uur voor alle bestuurders, behoudens plaatselijk verkeer, in beide
richtingen verboden:
Mechelseweg tussen Hombekerkouter en Zennepad -zijde Hombeek;
Hombeeksesteenweg tussen Brusselsesteenweg en Potaardestraat;
E. Walschaertsstraat tussen Bedrijvenlaan en A. Spinoystraat;
Bedrijvenlaan;
Baroniestraat;
Stuivenbergvaart tussen Battelbrug en Uilmolenweg;
Stuivenbergbaan tussen Landbouwstraat en Uilmolenweg;
Leestsesteenweg;
Pastoor De Heuckstraat tussen Molenstraat en Zennebrug - zijde Leest.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk
verkeer”.
Artikel 2.3:
Parkeerverbod wordt op 16 en 17 september 2017 ingesteld en aangeduid door het verkeersbord
E1 in volgende straten:
Eglegemweg tussen zeilclub en weg naar jaagpad Zenne;
Uilmolenweg.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien in de verkeerswet.
Artikel 5:
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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