Vergadering college van burgemeester en schepenen van 28 november 2014.

Vaststelling politieverordening op het wegverkeer naar
aanleiding van de organisatie van de loopwedstrijd "Urban
Trail” op 6 december 2014.
[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 de Urban Trial, die doorgaat op 6 december 2014, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de Urban Trial, die doorgaat op 6 december 2014, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 6 en 7 december 2014,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
Parkeerverbod wordt van 6 december 2014 – 13.00 uur en 7 december 2014 – 06.00 uur
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E1 op de Veemarkt en Keizerstraat tussen
huisnummer 20 en 26.
Artikel 2.2:
Parkeerverbod wordt op 6 december 2014 tussen 18.00 en 24.00 uur ingesteld en
aangeduid door het verkeersbord E1 in de Nonnenstraat tussen Krommestraat en G.
Gezellelaan.
Artikel 2.3:
Volgende straten worden op 6 december 2014 tussen 19.00 en 23.00 uur voor alle
bestuurders in beide richtingen verboden:
•
Blokstraat
•
Sint-Pietersberg
•
Gerechtstraat
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Korte Maagdenstraat
Bleekstraat tussen schoolpoort BIM-SEM en Zandpoortvest
Berthoudersplein
Augustijnenstraat tussen Berthoudersplein en „t Vlietje
t Vlietje
Huidevettersstraat
Blaasbalgstraat tussen Huidevettersstraat en Meysbrug
Korte Ridderstraat
Lange Ridderstraat
Pitzemburgstraatje
Fonteinbrug
Vijfhoek
Tessestraat
Ravenbergstraat
Louizastraat - O.-L. -Vrouwestraat
O.-L. -Vrouwestraat tussen Vijfhoek en „t Plein
‟t Plein
Zoutwerf
Guldenstraat tussen Zoutwerf en Van Beethovenstraat
Van Beethovenstraat
Kraanstraat
Adegemstraat tussen Karmelietenstraat en Sleutelstraatje Karmelietenstraat
Korte Pennincstraat
Kroonstraat tussen huisnummer 50 en Kromme Elleboogstraat
Kromme Elleboogstraat
Mosselschelpstraatje
Sleutelstraatje
Keerbergstraat
Dijle tussen Kaardenstraat en Kraanbrug
Kraanbrug
Tichelrij
Dobbelhuizen
‟t Veer
Thaborstraat tussen ‟t Veer en poort Scheppersschool
Melaan tussen uit-/ingang Scheppersschool en Minderbroedersgang
Minderbroedersgang
Arme-Clarenstraat
Nieuwe Beggaardenstraat tussen Arme-Clarenstraat en Vrouw van Mechelenstraat
Vrouw van Mechelenstraat tussen Nieuwe Beggaardenstraat en Coventstraat
Convenstraat tussen Vrouw van Mechelenstraat en Fonteinstraatje
Fonteinstraatje
Hoviusstraat tussen Fonteinstraatje en ingang brouwerij
Nonnenstraat tussen G. Gezellelaan en Moreelstraat
Moreelstraat tussen Nonnenstraat en Begijnenkerkhof
Begijnenkerkhof
Sint-Beggastraat
Twaalf-Apostelenstraat tussen Sint-Beggastraat en Acht-Zalighedenstraat
Acht-Zalighedenstraat
Cellebroedersstraat
Sint-Katelijnestraat tussen Cellebroederstraat en E. Tinellaan Nokerstraat tussen
Sint-Katelijnestraat en ingang Kazerne Dossin
G. de Stassartstraat tussen E. Tinellaan en Heembeemd
Jodenstraat tussen Van Busleydenstraat en G. de Stassartstraat
Heembeemd tussen huisnummer 24 en G. de Stassartstraat
Klein-Begijnhof Bogaard
Sint-Katelijnekerkhof – zijde Schuttevee
kerk (Sint-Katelijne) – Sint-Katelijnekerkhof

•
•
•

Sint-Katelijnestraat tussen Sint-Katelijnekerkhof en Oude Beggaardenstraat
Oude Beggaardenstraat
Wollemarkt tussen Oude Beggaardenstraat en poort bisdom Schoutetstraat tussen
poort bisdom en G. de Stassartstraat
•
Klapgat
•
Sint-Janskerkhof tussen Klapgat en Sint-Jansstraat
•
Sint-Jansstraat tussen Sint-Janskerkhof en Fr. de Merodestraat
•
Fr. de Merodestraat tussen Sint-Jansstraat en Schoolstraat
•
Schoolstraat
•
Wollemarkt tussen Schoolstraat en Sint-Romboutskerkhof
•
Sint-Romboutskerkhof
•
Onder-den-Toren
•
Begijnenstraat
•
Vismarkt
•
Nauwstraat
•
Ijzerenleen
•
Steenweg
•
Grote Markt
•
Befferstraat
•
Keizerstraat
•
Paardenstraatje tussen sporthal “Paardenstraatje” en Veemarkt
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.4:
Omdraaien van het éénrichtingsverkeer op 6 december 2014 tussen 18.00 en 24.00 uur
door het afdekken van de vaste verkeersborden F 19 en C 1 en plaatsen van deze
verkeersborden in de omgekeerde richting in de Adegemstraat tussen Hertshoornstraat
en Korenmarkt met rijrichting Korenmarkt.
Artikel 2.5:
Volgende straten worden op 6 december 2014 tussen 19.00 en 23.00 uur voor alle
bestuurders, met uitzondering van parkingbezoekers, in beide richtingen verboden:
Guldenstraat tussen Korenmarkt en Van Beethovenstraat;
Hoogstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
parking”.
Artikel 2.6:
De rechterafslagstrook op Van Benedenlaan ter hoogte van de Hoogstraat wordt op 6
december 2014 tussen 19.00 en 23.00 uur afgesloten voor het verkeer.
Dit wordt ter kennis gebracht door de bakens T en het verkeersbord C31b met onderbord
“uitgezonderd parking”.
Artikel 2.7:
De linkerafslagstrook op K. Astridlaan – extra-muros ter hoogte van de Brusselpoort en
de rechtdoorrijstrook naast de Brusselpoort – zijde Van Benedenlaan wordt op 6
december 2014 tussen 19.00 en 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Dit wordt ter kennis gebracht door de bakens T en het verkeersbord C31a.
Artikel 2.8:
K. Mercierplein exclusief ring wordt op 6 december 2014 tussen 19.00 en 23.00 uur voor
alle bestuurders, met uitzondering van plaatselijk verkeer, in beide richtingen verboden:
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijke verkeer”.

Artikel 2.9:
De linkerafslagstrook op:
E. Tinellaan – extra-muros ter hoogte van de Sint-Katelijnebrug
Zwartzustersvest – extra-muros ter hoogte van de Koepoortbrug
Zandpoortvest – extra-muros ter hoogte van de Bleekstraat
wordt op 6 december 2014 tussen 19.00 en 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Dit wordt ter kennis gebracht door de bakens T en het verkeersbord C31a op de
buitenring en het verkeersbord C31b op de binnenring.
Artikel 2.10:
De linkerafslagstrook op Hoogstratenplein – extra-muros ter hoogte van de voetgangers/fietsersbrug Nekkerspoel wordt, met uitzondering van parkingbezoekers, afgesloten voor
alle verkeer.
Dit wordt ter kennis gebracht door de bakens T en het verkeersbord C31a met onderbord
“uitgezonderd parking”op de buitenring en het verkeersbord C31b met onderbord
“uitgezonderd parking” op de binnenring.
Artikel 2.11:
In de volgende straten wordt op 6 december 2014 tussen 19.00 en 23.00 uur het
rijbaangedeelte voor 1/3 zijde onpare huisnummers verboden voor alle verkeer en wordt
alle verkeer langs de zijde pare huisnummers geleid:
Fr. de Merodestraat ter hoogte van het Hof Van Busleyden;
Nonnenstraat ter hoogte huisnummer 49.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden A7c, A7b en bakens.
Artikel 2.12:
De Veemarkt wordt van 6 december 2014 – 14.00 uur tot 7 december 2014 – 06.00 uur
voor alle bestuurders in beide richtingen verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 2.13:
De Keizerstraat wordt op 6 december 2014 tussen 14.00 en 19.00 uur voor alle
bestuurders, met uitzondering van parkingbezoekers, in beide richtingen verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
parking”.
Artikel 2.14:
De Blokstraat en Fr. de Merodestraat tussen E. Tinellaan en Biest wordt van 6 december
2014 – 14.00 uur tot 7 december 2014 – 06.00 uur voor alle bestuurders, met
uitzondering van plaatselijk verkeer, in beide richtingen verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”.
Artikel 2.15:
Het Paardenstraatje tussen in-/uitgang sporthal “Paardenstraatje” en Lange Heergracht
wordt van 6 december 2014 – 14.00 uur tot 7 december 2014 – 06.00 uur voor alle
bestuurders, met uitzondering van plaatselijk verkeer, in beide richtingen verboden en
wordt de enkelrichting opgeheven.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer” en afdekken van de verkeersborden C1/F19.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig 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.

Mechelen, 28 november 2014.

Namens het college van burgemeester en schepenen:

Erik LAGA
Stadssecretaris

Marc Hendrickx
Burgemeester wd.

