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Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen 

dinsdag 14 juni 2022 
 
Aanwezigen: 
Sven Deckers, Burgemeester 
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 

 
Tijdelijk politiereglement - wielerwedstrijden - Sint-Lenaarts op 31 juli 2022 - wielertoeristen - 
CBS/2022/1300 

 

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 31 juli 2022 wordt een wielerwedstrijd voor wielertoeristen ingericht in Sint-Lenaarts. 

Motivatie 
Tijdens de wielerwedstrijd 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 zondag 31 juli 2022 vanaf 11.00 uur tot 18.00 
uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
Kerkstraat tussen de Dorpsstraat en de Kapelakker, in de Kapelakker, P. Wabbeslaan, Tuinwijk, 
Dorpsstraat tussen Tuinwijk en Kerkstraat. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 31 juli 2022 vanaf 09.00 uur tot 22.00 
uur stilstaan en parkeren te verbieden in de Kerkstraat op de dwarse parkeerplaatsen voor Gemeentelijke 
basisschool De Schakel. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 31 juli 2022 vanaf 14.00 uur tot 18.00 
uur verkeer te verbieden in de straten vermeld in artikel 1. 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 31 juli 2022 vanaf 14.00 uur tot 22.00 
uur verkeer te verbieden in de Kerkstraat vanaf de Pothoek tot aan de Dorpsstraat. 
Artikel 5 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 6 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie (wielerclub Het verzopen talent) om 
de signalisatie op zondag te plaatsen (inclusief de signalisatie van de kermis) en de signalisatie in de 
Kerkstraat te verwijderen aan de Pothoek en de signalisatie Kerkstraat/Dorpsstraat te verplaatsen naar 
de Dorpsstraat. 
Artikel 7 
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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. 
Artikel 8 
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 

 

Sven Deckers 
Burgemeester 

 
Voor eensluidend uittreksel 
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