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Gemeenteraad

Besluit Zitting van 25 april 2022

5 Aanvullend politiereglement houdende maatregelen met 
betrekking tot de jaarlijkse kermis in Meldert. 

GOEDKEURING

Aanwezig:
de heer Sander Hoogstijns, Voorzitter; 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; mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde schepen en voorzitter BCSD; 
mevrouw Betty Luyten, Raadslid; mevrouw Veerle Beckers, Raadslid; mevrouw Veerle Verboven, 
raadslid; de heer Lars Van Rode, Raadslid; mevrouw An Goijens, Raadslid; de heer Mario Vrancken, 
Raadslid; de heer Koen Claes, Raadslid; de heer Jeffrey Mardulier, Raadslid; mevrouw Birgitt Carlier, 
Raadslid; mevrouw Noa Vandevenne, Raadslid; de heer Axel Geerts, Raadslid; mevrouw Hanne 
Janssen, Raadslid; de heer Gunter Van Oost, Raadslid; de heer Peter Aerts; de heer Bernard Zwijzen, 
Algemeen directeur wnd.

Afwezig:
de heer Stefan Coenen, Raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Chelsea Nshuti

Stemming
Goedgekeurd bij  stemming door De Gemeenteraad met:
- 21 stem(men) voor: Peter Aerts; Veerle Beckers; Birgitt Carlier; Koen Claes; Axel Geerts; An 
Goijens; Sander Hoogstijns; Hanne Janssen; Heidi Lamotte; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita 
Moors; Dirk Snyers; Romi Soors; Gunter Van Oost; Lars Van Rode; Noa Vandevenne; Wim Vangeel; 
Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters

Juridische motivering
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere wijzigingen

Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen

Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens 

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikels 40,41, 286 en 287
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De jaarlijkse kermis te Meldert (Lummen) heeft jaarlijks plaats te op O.H. Hemelvaart en de vrijdag 
hierop volgend.

Het besluit van de gemeenteraad van 18 mei 1990. 

Het advies van de inspraakgroep verkeer van 20 april 2011. 

De hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen.

 

Feitelijke motivering
Gezien de kermisopstelling jaarlijks identiek is, alsook rekening houdende met de huidige wetgeving, 
is het opportuun om een permanent reglement op te stellen. 

Besluit

Artikel 1
Vanaf dinsdag voor O.H. Hemelvaart om 13.30 uur tot en met de zaterdag na O.H. Hemelvaart om 
06.00 uur geldt een parkeerverbod langs de Pastorijstraat vanaf de aansluiting met de Meldertsebaan 
tot en met de woning met huisnummer 15.  

Artikel 2
Is alle voertuigenverkeer verboden in het gedeelte van de Pastorijstraat vanaf de aansluiting met de 
Meldertsebaan tot en met de woning met huisnummer 15 : 

- Vanaf dinsdag 14u voor O.H. Hemelvaart tot de woensdag 08u voor O.H. Hemelvaart (opstelling 
kermis)

- Op O.H. Hemelvaart vanaf 13.00 uur tot 23.00 uur (openingsuren kermis)

- en de erop volgende vrijdag vanaf 15.00 uur tot 22.00 uur (openingsuren kermis) 

Artikel 3
In het gedeelte van de Pastorijstraat tussen de Meldertsebaan en de Schoolstraat wordt 
éénrichtingsverkeer opgelegd, van de Meldertsebaan naar de Schoolstraat : 

- op woensdag voor O.H. Hemelvaart om 08.00 uur tot O.H. Hemelvaart om 13.00 uur 

- op O.H. Hemelvaart 23 uur tot de vrijdag erop 15u 

- op vrijdag na O.H. Hemelvaart van 22 uur tot zaterdagochtend 6u 

Artikel 4
Het éénrichtingsverkeer in de Schoolstraat (tss Processieweg en de school) wordt tijdelijk opgeheven 
gedurende de periode vermeld in art. 1.

Artikel 5
Er wordt een parkeerverbod opgelegd in de Schoolstraat gedurende de periode vermeld in art. 1.

Artikel 6
Het gemeentebestuur voorziet de nodige signalisatie met betrekking tot dit reglement.   

Artikel 7
Het besluit van de gemeenteraad van 18 mei 1990 houdende het aanvullend verkeersreglement ten 
gevolge van de kermissen in de deelgemeente Meldert wordt opgeheven. 

Artikel 8
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Het besluit van de gemeenteraad van 16 mei 2011 inzake het aanvullend politiereglement houdende 
maatregelen met betrekking tot de jaarlijkse kermis in Meldert wordt opgeheven en vervangen door 
onderhavig reglement met ingang van 1 mei 2022. 

Namens De Gemeenteraad

#$ondertekening1$#

Algemeen directeur wnd
Bernard Zwijzen 

#$stempel$#

#$ondertekening2$#

Voorzitter
Sander Hoogstijns 
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