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Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen 

dinsdag 24 mei 2022 
 
Aanwezigen: 
Eline Peeters, Tweede schepen 
Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldigd: 
Sven Deckers, Burgemeester 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 

 
Tijdelijk politiereglement - BIRatlon – Vaartdijk en omgeving op 2 juli 2022 - CBS/2022/1151 

 

Juridisch kader 
De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer. 
Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 
Het MB van 11 oktober 1976  waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden 
van de verkeerstekens worden bepaald. 
Artikelen 119 en 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet. 

Historiek 
Op 2 juli 2022 wordt een BIRatlon (1/8e triatlon) ingericht in de Vaartdijk en omgeving.  Het zwemgedeelte 
gaat van brug 11 naar de Vaartdijk, dan volgt de wielerwedstrijd (gesloten parcours) over de Vaartdijk, 
Westmallebaan, Abdijlaan, Boudewijnstraat, Klein Veerle, brug 10, Vaartstraat, Kanaallaan, Van 
Pulstraat, Eyndovensteenweg, Tilburgbaan en daarna de loopwedstrijd in de Vaartdijk, Tilburgbaan, 
Paepestraat, jaagpad, Vaartdijk. 
Voorafgaand aan de 1/8ste triatlon wordt er een triatlon voor kinderen ingericht waarvan het 
zwemgedeelte op dezelfde plaats in het kanaal plaatsvindt met aansluitend een wielerwedstrijd over de 
Vaartdijk (thv huisnummer 11), zijstraat Tilburgbaan, Tilburgbaan, Westmallebaan Vaartdijk, waarna de 
loopwedstrijd gaat van de Vaartdijk (thv huisnummer 11) naar de Tilburgbaan tot aan hondenclub, 
Tilburgbaan 31 en terug naar de Vaartdijk. 

Motivatie 
Tijdens de 1/8ste triatlon dient de veiligheid van de deelnemers gewaarborgd te worden en zijn tijdelijke 
maatregelen noodzakelijk met het oog op de openbare veiligheid en de regeling van het verkeer. 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende 
verkeerstekens welke ter plaatse zullen gebracht worden door de gemeentelijke diensten. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 2 juli 2022 : 
-        vanaf 14.00 uur tot 19.30 uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten: 

 zijstraat Tilburgbaan, het gedeelte tussen Eyndovensteenweg/Tilburgbaan en Paepestraat 

 Paepestraat, het gedeelte tussen de Tilburgbaan en jaagpad. 

 Vaartdijk (thv huisnummer 11), het gedeelte tussen Vaartdijk en Tilburgbaan 

 Vaartdijk, het gedeelte tussen de Westmallebaan en de Tilburgbaan 

 Westmallebaan, het gedeelte tussen de Abdijlaan en de Tilburgbaan. 

 Van Pulstraat 

 Tilburgbaan, het gedeelte tussen de Westmallebaan en Eyndovensteenweg. 

 Kanaallaan 

 Abdijlaan, het gedeelte tussen Boudewijnstraat en Westmallebaan  
-        Vanaf 15.30 uur tot 18.30 uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten: 

 Boudewijnstraat 
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Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 2 juli 2022 vanaf 13.00 uur tot 19.00 
uur stilstaan en parkeren te verbieden: 
- op de parking gelegen langs de Vaartdijk vanaf het kruispunt met de Westmallebaan over 16 
parkeerstroken (links en rechts langs 8 inritten). 
- op de parking gelegen tegen de Westmallebaan aan de overkant van Trapke op, uitgezonderd 
hulpdiensten.  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 2 juli 2022 : 
-         vanaf 14.45 uur tot 18.30 uur het verkeer te verbieden in volgende straten: 

 Westmallebaan, het gedeelte tussen de Abdijlaan en Tilburgbaan. 

 Tilburgbaan, het gedeelte tussen Westmallebaan en Eyndovensteenweg.  
-         vanaf 16.45 uur tot 18.30 uur het verkeer te verbieden in volgende straten: 

 Eyndovensteenweg 

 Van Pulstraat 

 Kanaallaan 

 Vaartstraat, het gedeelte tussen de Kanaallaan en brug 10 

 Klein Veerle, het gedeelte tussen brug 10 en Boudewijnstraat  
-         vanaf 14.45 uur tot 19.30 uur het verkeer te verbieden in volgende straten: 

 Zijstraat Tilburgbaan, het gedeelte tussen Eyndovensteenweg/Tilburgbaan en Tilburgbaan 31. 

 Vaartdijk, het gedeelte tussen Vaartdijk en Tilburgbaan (thv Vaartdijk 11) 

 Vaartdijk, het gedeelte tussen de Westmallebaan en Tilburgbaan.  
-         vanaf 16.45 uur tot 19.30 uur het verkeer te verbieden in volgende straten: 

 Tilburgbaan, het gedeelte tussen Tilburgbaan/Eyndovensteenweg en Paepestraat. 

 Paepestraat, het gedeelte tussen de Tilburgbaan en jaagpad.  
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 2 juli 2022 : 
-         vanaf 17.00 uur tot 18.30 uur het verkeer te verbieden in volgende straten : 

 Boudewijnstraat 

 Abdijlaan, het gedeelte tussen Boudewijnstraat en Westmallebaan  
Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 2 juli 2022 vanaf 16.45 uur tot 19.30 
uur de helft van het jaagpad af te sluiten met kegels of barelen waardoor fietsers en lopers gescheiden 
worden.  
Artikel 6 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. Aan de lokale politie 
voorkempen zal een vrije doorgang gegeven worden bij interventies.  
Artikel 7 
Een omleiding zal ingesteld worden komende uit Schilde richting Brecht (Abdijlaan) via Sint-Job-in-'t-
Goor.  De omleiding van brug 10 zal verlopen via de Vaartstraat - Molenheiken - rondpunt Heiken-
Molenheiken - Mallebaan - Mallebaan - Groot Veerle - Klein Veerle.  
Artikel 8  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 9 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze 
verordening bestraft met politiestraffen.  
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Artikel 10 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier 
van de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen 
 

Annemie Marnef 
Algemeen Directeur 

 

Eline Peeters 
Tweede schepen 

 
Voor eensluidend uittreksel 

 
 
 
 
Annemie Marnef 
Algemeen Directeur 
 

 
 
 

Eline Peeters 
Burgemeester wnd. 

 

 


