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Tijdelijk aanvullend reglement van de politie op het
wegverkeer tijdens een Beachvolleybaltornooi van 7
augustus 2021 tot en met 8 augustus 2021 Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Nele Lijnen, Eerste schepen; de heer Theo Martens, Tweede schepen; de heer Jacky
Snoeckx, Derde schepen; mevrouw Kelly Leenaerts, Vierde schepen; de heer Johan Feyen, Voorzitter
BCSD; mevrouw Kristel Kenis, Algemeen directeur wnd.

Afwezig:
de heer Jan Dalemans, Burgemeester; de heer Robert Verheyen, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De vraag van Ivan Loenders, Volley He-Voc Hechtel-Eksel VZW om tijdens de organisatie van de
manche van de Belgian Beach Volley, 31 editie volleybaltornooi op 7 en 8 augustus 2021 een
gedeelte van de Dennenstraat af te sluiten in het kader van de veiligheid van de bezoekers van dit
evenement.
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Argumentatie
Het evenement zal plaatsvinden op de evenemententerreinen tegenover de sporthal in de
Dennenstraat, en bezoekers kunnen gebruik maken van de parking van de sporthal. Er zal dus heel
wat verkeer van zwakke weggebruikers plaatsvinden in deze zone.
Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien via de Heuvelstraat - Borgveld Mettenberg - Dennenstraat, en dit in twee rijrichtingen.
Het tijdelijk aanvullend reglement dat het eenrichtingsverkeer regelt in de Mettenberg wordt
gedurende het evenement tijdelijk opgeheven.
De parking van de sport- en recreatiezone Eksel blijft toegankelijk om te parkeren. Bezoekers kunnen
enkel komende van de Heuvelstraat de parking bereiken. De parking van de tennis zal afgesloten
worden.
Het tijdelijk reglement zal in voege treden op 6 augustus 2021 om 7.00u en eindigen op 9 augustus
om 20.00u. Dit om de op- en afbouw van het evenement mogelijk te maken.
De Heuvelstraat, Bergveld, Mettenberg en gedeelte van de Dennenstraat maken deel uit van de
bebouwde kom.
Dit aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Juridische grond
De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119, 119bis, 134§1 en 135§2 5°.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
De beslissing wordt genomen op grond van:
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart
1968.
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Besluit
Artikel 1
Heft op en vervangt het tijdelijk aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer tijdens een
Beachvolleybaltornooi van 7 augustus 2021 tot en met 8 augustus 2021, goedgekeurd in zitting van
26 juli 2021.
Artikel 2
Het tijdelijk aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - eenrichtingsverkeer in de
Mettenberg wordt gedurende het evenement (inclusief de op- en afbouw fase) vanaf vrijdag 6
augustus 2021 om 7.00u tot en met maandag 9 augustus 2021 om 20.00u opgeheven.
De borden C1 en F19 met onderborden worden tijdelijk afgedekt.
Artikel 3
De Dennenstraat wordt gedeeltelijk afgesloten, verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder
bestuurder tussen het verhoogd verkeersplateau, kruispunt Dennenstraat - Heuvelstraat en het
kruispunt Dennenstraat - Mettenberg vanaf vrijdag 6 augustus 2021 om 7.00u tot en met maandag 9
augustus 2021 om 20.00u.
Beiden kruispunten blijven toegankelijk voor alle weggebruikers.
De parking van de sporthal blijft toegankelijk voor het parkeren. Dit enkel in de richting komende van
de Heuvelstraat.
De parking van de tennis is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden C3, geplaatst op een nadar met de nodige verlichting
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Artikel 4
Vanaf vrijdag 6 augustus 2021 om 7.00u tot en met maandag 9 augustus 2021 om 20.00u zal er een
stilstaan- en parkeerverbod worden ingesteld, aan de beide zijdes van de rijweg op de
omleidingsroute, namelijk een gedeelte van de Heuvelstraat, Mettenberg en Borgveld.
Deze maatregel wordt aan de weggebruikers ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden
E3.
De verkeersborden E3 worden aangevuld met de onderborden: Xa, begin van de reglementering en
Xb, einde van de reglementering.
Na elk kruispunt wordt de signalisatie herhaald.
Artikel 5
Er wordt een omleiding in twee richtingen voorzien via Dennenstraat - Mettenberg - Borgveld Heuvelstraat vanaf vrijdag 6 augustus 2021 om 7.00u tot en met maandag 9 augustus 2021
20.00u. De werfsignalisatie wordt tussen de beide afgesloten kruispunten geplaats in de twee
rijrichtingen. Na elk kruispunt wordt de signalisatie herhaald.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden F41
Artikel 6
De inbreuken op de beschikkingen van dit reglement zullen gestraft worden met politiestraffen.
Artikel 7
Dit reglement treedt in werking vanaf vrijdag 6 augustus 2021 om 7.00u tot en met maandag 9
augustus 2021 om 20.00u .
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Kristel Kenis
Algemeen directeur wnd.

Nele Lijnen
Burgemeester wnd.
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