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Tijdelijk aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer tijdens de Sanicole Airshow op vrijdag 10,
zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Jan Dalemans, Burgemeester; mevrouw Nele Lijnen, Eerste schepen; de heer Jacky Snoeckx,
Derde schepen; mevrouw Kelly Leenaerts, Vierde schepen; de heer Johan Feyen, Voorzitter BCSD; de
heer Robert Verheyen, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Theo Martens, Tweede schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De aanvraag van de aeroclub Sanicole, Kamperbaan 165 te Hechtel-Eksel om op vrijdag 10, zaterdag
11 en zondag 12 september 2021 een internationale vliegshow te organiseren en om tijdens dit
evenement de Kamperbaan (N73) af te sluiten voor alle doorgaand verkeer.
Argumentatie
Op de jaarlijkse coördinatievergaderingen worden volgende afspraken gemaakt:
 invoering van een tijdelijke verkeersreglementering tijdens de International Sanicole Airshow
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uitvaardiging van een gelijkaardig aanvullend verkeersreglement door het gemeentebestuur
van Leopoldsburg
Gelet op de strenge normen van het Bestuur der Luchtvaart betreffende de organisatie van
vliegmeetings, meer bepaald dat geen enkel deel van een kunstvlucht zal uitgevoerd worden boven
een agglomeratie of verzameling van personen.
Aangezien er zich ter hoogte van deze parking een grote concentratie voertuigen op Gewestweg N73
bevindt en hierdoor het doorgaand verkeer voor lange tijd zal worden opgehouden.
Het is dus noodzakelijk om tijdens deze manifestatie, in het belang van de openbare orde, rust en
veiligheid, speciale maatregelen te treffen inzake verkeer.
Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur, art. 56.
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikelen 119, 119bis, 134§1 en 135§2 5°.
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
Op vrijdag 10 september 2021 van 17 uur tot 22.00 uur en op zaterdag 11 september en zondag 12
september 2021, van 07.30 uur tot 21.00 uur wordt op de Kamperbaan (Gewestweg N73) de
volgende verkeersverordening uitgevaardigd :
 de Kamperbaan wordt over zijn gehele lengte afgesloten voor het doorgaand verkeer,
uitgezonderd lijnbussen, militaire voertuigen en fietsers. Dit verbod wordt aan de
weggebruikers ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met als
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” (bussen van De Lijn, militaire voertuigen en
fietsers zijn tevens toegelaten);
 Op de Kamperbaan gelden een stilstaan- en parkeerverbod vanaf kilometerpaal 33.650 tot en
met de grens met de gemeente Leopoldsburg. Dit verbod wordt aan de weggebruikers ter
kennis gebracht door het verkeersbord E3.
Artikel 2
Tijdens de airshow zijn alle nooduitgangen aangeduid door het bord “nooduitgang” aan te brengen op
een nadar of een hekwerk. Vermits er een stilstaan- en parkeerverbod van toepassing is tijdens de
vliegshow, op dit gedeelte van de Kamperbaan, mag men ook niet parkeren voor deze
nooduitgangen.
Artikel 3
De omleidingsroutes worden ingelegd zoals bepaald in het “handboek signalisatie”, zoals opgesteld
door de dienst mobiliteit van de organisatie, Aeroclub Sanicole.
Artikel 4
De verkeersborden, welke nodig zijn voor de aanduiding van de verkeersbeperking bepaald in artikel 1
en 2 zullen aangebracht worden.
Artikel 5
De inbreuken op de beschikkingen van dit reglement zullen gestraft worden met politiestraffen.
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Artikel 6
Dit reglement treedt in werking vanaf de bekendmaking ervan.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Robert Verheyen
Algemeen directeur

Jan Dalemans
Burgemeester
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