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College van burgemeester en 
schepenen

Besluit Zitting van 26 juli 2022

38 Tijdelijk politiereglement betreffende het verkeer naar aanleiding 
van een openluchtconcert door Harmonieorkest Demer en Laak 
op zaterdag 3 september 2022 

GOEDKEURING

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Burgemeester; 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 ; de heer Bernard Zwijzen, Algemeen directeur wnd

Verontschuldigd:
mevrouw Rita Moors, Eerste schepen

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 van 11 oktober 1976 houdende 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
Harmonieorkest Demer en Laak wenst op zaterdag 3 september 2022 een openluchtconcert te 
organiseren op het Gemeenteplein. Parkeerverbod en doorrijverbod is noodzakelijk. 

Besluit

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op zaterdag 3 september 2022 van 14.00 uur (na de markt) tot 24.00 
uur, volgens onderstaande modaliteiten.

Artikel 2
Tijdens de in artikel 1 vermelde periode worden enkele tijdelijke andersvalidenparkings gecreëerd op 
de parking achter de kerk, namelijk op de tweede strook parkeerplaatsen vanaf rechts, gezien vanuit 
de Burggrachtstraat richting kerk. 

Deze andersvalidenparkings zullen gemarkeerd worden door speciale tijdelijke verkeersborden.
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Artikel 3
Parkeerverbod wordt opgelegd, uitgezonderd voor de desbetreffende artiesten, deelnemers en 
medewerkers, op zaterdag 3 september 2022 van 14.00 tot 22.00 uur op het Gemeenteplein in zijn 
totaliteit (plein)

Artikel 4
Worden onttrokken aan het motorvoertuigenverkeer uitgezonderd voor de desbetreffende artiesten, 
deelnemers en medewerkers, op zaterdag 3 september 2022 van 19.00 uur tot 22.00 uur het 
Gemeenteplein in zijn totaliteit (plein zelf en straat). 

Artikel 5
Wordt onttrokken aan bromfietsers op zaterdag 3 september 2022 van 19.00 tot 22.00 uur: het 
verbindingswegje tussen de Vandermarckestraat en het Gemeenteplein.

Artikel 6
Toelating wordt verleend om het openbare domein in gebruik te nemen gedurende het hierboven 
vermelde evenement.

Artikel 7
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 8
De geldende maatregelen met betrekking tot Covid-19 dienen gevolgd te worden. Indien deze 
maatregelen dit evenement niet toelaten vervalt dit tijdelijk politiereglement automatisch. 

Namens Het College van burgemeester en schepenen
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Algemeen directeur wnd
Karolien Mondelaers 

#$stempel$#
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Burgemeester
Luc Wouters 
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