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Vergadering college van burgemeester en schepenen van 10 augustus 2018:

VASTSTELLING TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER NAAR
AANLEIDING VAN HET WARM WELKOM WEEKEND, DAT DOORGAAT VAN 5 TOT 7
OKTOBER 2018
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 van de politie op 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 wedstrijden 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 Warm Welkom Weekend dat doorgaat van 5 tot 7 oktober 2018, vast als volgt:
Artikel 1: omschrijving
Het Warm Welkom Weekend gaat door van 5 tot 7 oktober 2018 en wordt georganiseerd door ‘vzw
Mechelen Meemaken’ in samenwerking met de dienst economie.
Het parcours omvat volgende straten: Bruul, Botermarkt, Grote Markt, Schoenmarkt, Ijzerenleen,
Guldenstraat, Korenmarkt en Onze-Lieve-Vrouwestraat.
Artikel 2: verkeersmaatregelen.
Artikel 2.1
Het braderiegebied wordt op 7 oktober tussen 12.30 en 18.00 uur aangeduid met C3/M2 borden op
de volgende plaatsen :
Vijfhoek ter hoogte van Graaf van Egmontstraaat en Hanswijkstraat
Tessestraat thv Onze-Lieve-Vrouwestraat
Ravenbergstraat thv de Onze Lieve-Vrouwestraat
Onze-Lieve-Vrouwestraat thv ‘t Plein/Gebroeders Verhaegenstraat
Korenmarkt thv Guldenstraat
Guldenstraat thv de inri ondergrondse parking Korenmarkt (Lamot)
Ijzerenleen thv Nauwstraat
Frederik de Merodestraat thv Biest, thv Varkensstraat en thv Scheerstraat
Befferstraat thv Pelikaanstraatje
Artikel 2.2
In volgende straten wordt op zondag 7 oktober 2018 parkeerverbod voorzien vanaf 12.30 tot 18.00
uur:
Onze-Lieve-Vrouwestraat
IJzerenleen
Artikel 2.3

In volgende straten wordt op 7 oktober tussen 12.30 en 18.00 uur het eenrichtingsverkeer
opgeheven (tweerichtingsverkeer invoeren):
Louizastraat (tussen Lange Nieuwstraat en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof),
‘t Plein en Zoutwerf,
Frederik de Merodestraat (Frederik de Merodestraat wordt doodlopend tegen de Grote
Markt),
Lange Schipstraat (Lange Schipstraat wordt doodlopend tegen de Bruul, in- en uitrijden via
Ijzerenleen. Korte Schipstraat en Lekkernijstraatje vallen onder dezelfde regeling).
Artikel 2.4
In volgende straten worden op 7 oktober tussen 12.30 en 18.00 uur aan de ene zijde de C3/M2 en
onderbord ‘Uitgezonderd bus, taxi’s en hulpdiensten’ en anderzijds de C3/M2 opgeheven :
Steenweg
Ijzerenleen.
Artikel 2.5
In volgende straten wordt op 7 oktober tussen 12.30 en 18.00 uur de zonale regeling C3
‘Uitgezonderd fietsers en vergunninghouders’ opgeheven :
Steenweg
Frederik de Merodestraat.
Artikel 3: bekendmaking.
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 4: bestraffing.
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien in de verkeerswet.
Artikel 5: verzendingsprocedure.
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 Antwerpen, afdeling Mechelen.
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