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Vergadering college van burgemeester en schepenen van 6 januari 2017:
VASTSTELLING TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER NAAR
AANLEIDING VAN DE VOETBALWEDSTRIJD YRKV MECHELEN – RACING GENK OP 28
JANUARI 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:
Artikel 1
Het college stelt de politieverordening op het wegverkeer vast naar aanleiding van de
wedstrijd YRKV Mechelen – KRC Genk op datum van 28 januari 2017 om 20.30 uur, een
wedstrijd met verhoogd risico. Ingevolge deze wedstrijd, die plaats vindt te Mechelen,
Kleine Nieuwedijkstraat 53, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing:
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
De Kleine Nieuwedijkstraat tussen Caputsteenstraat en Berendansstraat wordt twee uur
voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd,
met uitzondering van fietsers, voor alle bestuurders verboden in beide richtingen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 en M2.
Artikel 2.2:
In de Kleine Nieuwedijkstraat tussen de spoorwegtunnel en fiets-o-strade wordt twee uur
voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd
tweerichtingsverkeer ingesteld.
Dit wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden F19 en C1 en het
plaatsen van verplaatsbare verkeersborden A39.
Artikel 2.3:
In de Kleine Nieuwedijkstraat tussen de spoorwegtunnel en fiets-o-strade, ter hoogte van
de wegversmalling, wordt twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na
het einde van de voetbalwedstrijd de voorrangsregeling ingesteld waarbij de bestuurders
komende uit de richting Grote Nieuwedijkstraat voorrang moeten verlenen aan de
bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.

Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden B19 en B21.
Artikel 2.4:
De Berendansstraat en Kalkovenstraat worden twee uur voorafgaand aan de
voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met uitzondering van
bewoners, voor alle bestuurders verboden in beide richtingen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
bewoners”.
Artikel 2.5:
De rijbaanversmalling gelegen in de Grote Nieuwedijkstraat tussen huisnummer 317 en
het kruispunt met de Boerenkrijgstraat wordt verwijderd vanaf twee uur voorafgaand aan
de wedstrijd en wordt teruggeplaatst na aanvang van de wedstrijd door het afdekken van
de verkeersborden B19, B21 en A7a alsook het verwijderen van de groen-witkleurige
paaltjes.
Artikel 2.6:
Volgende straten worden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na
het einde van de voetbalwedstrijd, voor alle bestuurders, met uitzondering van
plaatselijk verkeer, verboden in beide richtingen:
- De Kerkhoflei tussen het kruispunt met de Liersesteenweg en het kruispunt met
de Vrouwvlietstraat
- De Ziekebeemdenstraat tussen het kruispunt met de Kadodderstraat en het
kruispunt met de Kalkovenstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”.
Artikel 2.7:
Volgende straten worden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na
het einde van de voetbalwedstrijd, voor alle bestuurders verboden in beide richtingen:
- De Ziekebeemdenstraat tussen Kleine Nieuwedijkstraat en Kalkovenstraat
- De Kerkhoflei tussen Vrouwvlietstraat en Ziekebeemdenstraat
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.8:
Parkeer- en stilstaanverbod zal vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot de
daarop volgende dag om 12.00 uur, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in
volgende straten:
 Kerkhoflei;
 Ziekebeemdenstraat;
 Kleine Nieuwedijkstraat tussen Berendansstraat en Caputsteenstraat.
Artikel 2.9:
Parkeer- en stilstaanverbod zal vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot
middernacht, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in volgende straten:
 Kadodderstraat (onpare zijde);
 Kalkovenstraat (de volledige straat uitgezonderd de voorziene parkeervakken);
 Berendansstraat (aan de onpare zijde).
Artikel 2.10:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens tussen 10.00 uur en de daarop volgende dag om
12.00 uur, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in Kleine Nieuwedijkstraat
tussen huisnummer 46 en 60.

Artikel 2.11:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot
middernacht, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 aan Grote
Nieuwedijkstraat ter hoogte van het huisnummer 317 tot en met huisnummer 309.
Artikel 2.12:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot
middernacht, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 aan Grote
Nieuwedijkstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat in de
rijrichting van Nekkerspoel en dit vanaf het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat tot
aan huisnummer 301.
Artikel 3:
De toegang tot het gedeelte begrepen tussen de kruispunten Ziekebeemdenstraat –
Kleine Nieuwedijkstraat, Ziekebeemdenstraat – Kalkovenstraat en Kerkhoflei –
Vrouwvlietstraat wordt op 28 januari 2017 van twee uur voorafgaand aan de wedstrijd
tot twee uur na het einde van de wedstrijd enkel verleend aan de personen en
voertuigen die er toegelaten worden door de ordedienst.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op de artikelen van deze politieverordening worden bestraft met sancties
voorzien in de verkeerswet.
Artikel 6:
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.
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