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College van burgemeester en 
schepenen

Besluit Zitting van 23 augustus 2022

40 Tijdelijk politiereglement betreffende het verkeer naar aanleiding 
van Meldert Kermist door vzw Meldert Kermist op 9,10,11,12  
september 2022

GOEDKEURING

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Rita Moors, Eerste schepen; de heer Wim Vangeel, 
Tweede schepen; de heer Dirk Snyers, Derde schepen; mevrouw Romi Soors, Vierde schepen; de 
heer Bernard Zwijzen, Algemeen directeur wnd

Verontschuldigd:
mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde schepen en voorzitter BCSD 

Juridische motivering
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer

Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer

Ministerieel Besluit bepalende de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens

Ministeriële Omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en plaatsing der verkeerstekens

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikels 56, 286 en 287

Feitelijke motivering
We ontvingen een evenementenaanvraag van de heer Peter Dedroog, contactpersoon voor ‘vzw 
Meldert Kermist’, betreffende Meldert Kermist op 9,10,11,12 september 2022.

In het kader van Meldert Kermist vinden Boerenmarkt, liveoptredens, kermis en gin/bier en kaartavond 
plaats in de Pastorijstraat en SK Meldert op vrijdag 9 september 2022. 

In het kader van Meldert Kermist vinden een Kinderdorp, jeugdmatchen, kermis en 
Liveoptredens  plaats in de Pastorijstraat en SK Meldert op zaterdag 10 september 2022. 

In het kader van Meldert Kermist vinden een rommelmarkt, liveoptredens, kermis, voetbal en bij mooi 
weer opstijgen van luchtballon ter ere van Tim Wellens plaats in de Geenmeer- en Pastorijstraat op 
zondag 11 september 2022.

In het kader van Meldert Kermist vinden een Eucharistieviering, kermis en smoutenbollenfestijn plaats 
op de parking van SK Meldert op maandag 12 september 2022.

Het motorvoertuigenverkeer kan, afhankelijk van de dag, omrijden via de Notenstraat, Processieweg 
en Geeneindestraat. 
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Verkeersmaatregelen zijn nodig voor de veiligheid van zowel de bezoekers en deelnemers als het 
gewone verkeer.

Besluit

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing van dinsdag 6 september tot en met maandag 12 september 2022.

Artikel 2
Wordt verboden voor het motorvoertuigenverkeer op vrijdag 9 september 2022 van 16.00 tot 22:30: 
een gedeelte van de Pastorijstraat, tussen de aansluiting met de Notenstraat en de aansluiting met de 
Geenmeerstraat.

Artikel 3
Wordt verboden voor het motorvoertuigenverkeer op zaterdag 10 september 2022 van 13.00 tot 
20.00: een gedeelte van de Pastorijstraat, tussen de aansluiting met de Notenstraat en de aansluiting 
met de Geenmeerstraat. 

Artikel 4
Wordt verboden voor het motorvoertuigenverkeer op zondag 11 september 2022 van 06.00 tot 24.00 
uur: 

- een gedeelte van de Pastorijstraat, vanaf de aansluiting met de Notenstraat tot net voor de 
aansluiting met de Holstraat;

- een gedeelte van de Geenmeerstraat, vanaf de aansluiting met de Pastorijstraat tot net voor de 
aansluiting met de Processieweg;

- een gedeelte van de Processieweg, vanaf de aansluiting met de Notenstraat tot het kruispunt 
Geenmeerstraat;

- De Notenstraat.

Artikel 5
Op zondag 11 september 2022 zal op de hoek van de Paal- en de Schuilenbroekstraat een extra 
verkeersbord of nadarelement weggebruikers er op wijzen dat er geen doorgaand verkeer richting 
Meldert-centrum mogelijk is.

Artikel 6
Op zondag 11 september 2022 zal aan het kruispunt van de Processieweg/Kwadeplasstraat en het 
kruispunt Schoolstraat/Sparrenweg  een extra verkeersbord of nadarelement weggebruikers erop 
wijzen dat dit een doodlopende weg is.

Artikel 7
Parkeerverbod wordt opgelegd: 

- vanaf dinsdag 6 september 2022 om 07.00 uur tot maandag 12 september 2022 23.00 uur op de 
parking van SK Meldert;

- op zondag 11 september van 06.00 tot 20.30 uur op het parcours rommelmarkt - straten zie artikel 4.

Artikel 8
Toelating wordt verleend om het openbare domein in gebruik te nemen gedurende het hierboven 
vermelde evenement.
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Artikel 9
Het gemeentebestuur voorziet de nodige signalisatie met betrekking tot dit reglement. De organisator 
dient deze eventueel vóór het evenement tijdig op de precieze locatie te plaatsen en na het 
evenement aan de kant te zetten.

Artikel 10
De organisator dient rekening te houden met de maatregelen die op dat moment van kracht zijn 
betreffende het coronavirus. Indien deze maatregelen een dergelijk evenement niet toelaten, vervalt 
dit politiereglement automatisch.

Namens Het College van burgemeester en schepenen

#$ondertekening1$#

Algemeen directeur wnd
Bernard Zwijzen 

#$stempel$#

#$ondertekening2$#

Burgemeester
Luc Wouters 
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