UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 7 OKTOBER 2019
Tijdelijke politieverordening inzake het wegverkeer: ATB Classic Scherpenheuvel-Hapert op
27.10.2019.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: schepenen;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van
de verkeerstekens;
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot een tijdelijke verkeersregeling tijdens de ATB
Classic Scherpenheuvel-Hapert op 27.10.2019;
Overwegende dat het geringste uitstel gevaar en/of schade voor de ingezetenen zou kunnen
betekenen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Op zondag 27.10.2019 zijn van 7u tot 9u30 volgende verkeersmaatregelen van kracht:
§1. Het verkeer is verboden voor alle voertuigen in beide richtingen op volgende plaatsen:
-Albertusplein
-Diestsestraat tussen de kruispunten met Valleistraat en Albertusplein
-Basilieklaan tussen de kruispunten met Albertusplein – Isabellaplein en NoordervestZuidervest
-Isabellaplein tussen de kruispunten met Basilieklaan en Cobergerstraat
-Brouwerijstraat tussen de kruispunten met Albertusplein en Valleistraat-Koophandelstraat.
Enkel de deelnemers mogen zich met hun fiets in de afgesloten zone verplaatsen.
§2. Er is parkeerverbod van kracht op het Isabellaplein en in de Rozenkranslaan (tussen
Isabellaplein en Noordervest). De roodwitte hekken met teken C3 zullen geplaatst worden in
de Diestsestraat (kruispunt Valleistraat), de Kloosterstraat (kruispunt Rozenkranslaan) en de
Cobergerstraat (kruispunt Elenstraat-Kloosterstraat).
§3. Er is slechts plaatselijk verkeer toegelaten in de Diestsestraat vanaf het kruispunt met
het Prattenborgplein tot aan het kruispunt met de Valleistraat. Een roodwit hek met teken
C3, F45 en UPV wordt geplaatst.
Art. 2.
De organisatoren moeten zorgen dat de tocht geen wedstrijdkarakter heeft.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.

Buiten de in artikel 1 vermelde verkeersmaatregelen, zijn er geen bijkomende gewijzigde
maatregelen voorzien op het parcours. De deelnemers moeten steeds de geldende
verkeersmaatregelen volgen.
De organisatoren moeten seingevers voorzien op volgende plaatsen:
-Centrum Scherpenheuvel
-kruispunt Rozenkranslaan/Spordel
-parking Spordel
-Kroonstraat
-Sint-Jan-Berchmansstraat
-Steenweg Diest
Deze seingevers hebben geen bevoegdheid om het verkeer te regelen. Zij zijn er enkel om
te zorgen dat de fietsers de geldende verkeersmaatregelen naleven door hen aan de
betrokken kruispunten te laten stoppen.
Dit besluit zal op de gewone plaatsen worden aangeplakt. De vermelde maatregelen zullen
de weggebruikers ter kennis worden gebracht door een verkeerssignalisatie overeenkomstig
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Overtredingen van dit besluit zullen gestraft worden met politiestraffen.
Afschriften van dit besluit zullen aan de griffies van de rechtbank van eerste aanleg en van
de politierechtbank te Leuven worden gezonden evenals aan de Vlaamse overheid, de
lokale politie en de lokale brandweerdienst te Scherpenheuvel-Zichem.
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Namens het college van burgemeester en schepenen,
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Voor eensluidend afschrift,
de burgemeester
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