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Politieverordening verkeersmaatregelen Indian Summer
Event op 23 - 24 en 25 september 2022 - Goedkeuring
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Aanwezig:
de heer Guy Van Hirtum

Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Gipsy Horses Ranch organiseert op 23, 24 en 25 september 2022 een Indian Summer Event met
paardenshows, paardenwedstrijden en optredens van live bands en DJ. Het event vindt plaats op de
Ranch, gelegen Mollemansstraat 14. Om de veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen dienen
er verkeersmaatregelen genomen te worden:
• Enkelrichtingsverkeer wordt ingevoerd in een gedeelte van Bovenmansstraat en in
Mollemansstraat
• In Mollemansstraat wordt eveneens alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden.
• Een omleiding wordt ingevoerd via Oosterwijk, Hoogveld en Britselaan.
Een politieverordening moet opgemaakt worden. De vereiste signalisatie moet geplaatst worden.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
• Actieplan: Duurzame mobiliteit en fietsers 2020-2025
• Actienummer en actie omschrijving: Actie000067 We leveren vergunningen en besluiten in het
kader van mobiliteit
• Omschrijving project: Politieverordening
• Raming kosten: /
• Raming opbrengsten: /
• Opdrachten: Publicatie website/melding digitaal loket/bekendmaking

Besluit
Artikel 1
De burgemeester keurt bijgevoegde politieverordening bij hoogdringendheid goed.

Bijlagen
1. politieverordening Rodeoshow Indian Summer Event op 23 - 24 en 25 september 2022.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Politieverordening : verkeersmaatregelen Rodeoshow Indian Summer Event op
23, 24 en 25 september 2022
De burgemeester,
De algemeen directeur,
• Gelet op de organisatie van Gipsy Horses Ranch van een Indian Summer Event met
paardenshows, paardenwedstrijden en optredens van live bands en DJ op 23, 24 en
25 september 2022
• Gelet op de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van deze
organisatie tijdens zitting op 2 augustus 2022;
• Overwegende dat de veiligheid moet gegarandeerd worden;
• Overwegende dat de genomen maatregelen enkel op gemeentewegen betrekking
hebben;
• Gelet op het feit dat er verkeersmaatregelen moeten genomen worden;
• Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie over het wegverkeer;
• Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975, houdende het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;
• Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
• Gelet op het Ministerieel besluit van 9 april 2021 tot wijziging van diverse bepalingen
van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
• Gelet op het Ministerieel Rondschrijven van 07 mei 1999 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
• Gelet op het standaardbestek 250;
• Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 1991, waarvan kennis genomen
werd door de Bestendige Deputatie in zitting van 19 december 1991, waarbij
delegatie werd verleend aan de burgemeester om maatregelen op te leggen inzake
het verkeer ten gevolge van een wielerwedstrijd of een ander sportevenement zoals
bedoeld in artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, met uitzondering
van wedstrijden met gemotoriseerde voertuigen;
• Gelet op de wet van 12 december 2006 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet,
inzonderheid artikel 119 en 130bis, waarbij het college van burgemeester en
schepencollege bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer;
• Gelet op artikel 135 van de nieuwe gemeentewet;
• Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op artikel 186, eerste
lid en op artikel 187, tweede lid;
• Gelet op artikel 62 van het decreet tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 dat bepaalt dat reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het
college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester, door de
burgemeester bekendgemaakt worden op de gemeentelijke website
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BESLUIT
Artikel 1:
Op 23, 24 en 25 september 2022 wordt een eenrichtingsverkeer ingevoerd in de volgende
straten of weggedeelten :
- Bovemansstraat vanaf de voetbalterreinen van Lierse Kempenzonen, te rijden in de
richting van Ketelstraat
- Mollemansstraat, volledig, te rijden in de richting van Oosterwijk
Een omleiding wordt ingevoerd via Oosterwijk, Hoogveld en Britselaan.
Artikel 2:
De maatregelen vermeldt in artikel 1 gelden tijdens de volgende tijdstippen :
- Van 23 september 2022 om 18 uur tot 24 september 2022 om 2 uur
- Van 24 september 2022 om 10 uur tot 25 september 2022 om 3 uur
- Van 25 september 2022 om 10 uur tot 26 september 2022 om 1 uur
Tijdens bovenvermelde tijdstippen wordt eveneens alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk
verkeer, verboden in Mollemansstraat.
Artikel 3: : De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens
van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.
Artikel 4: De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
- vrije breedte: 4 meter (niet doorlopend)
- vrije hoogte: 4 meter
- 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter
Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal per mail doorgestuurd worden aan:
- de politierechtbank te Turnhout
- de brandweer
- de politiezone Zuiderkempen
- de Lijn Antwerpen
- Agentschap wegen en verkeer (enkel indien aanvraag betrekking heeft op wegen in
beheer van Agentschap Wegen en Verkeer)
De politieverordening wordt op dinsdag 13 september 2021 bekendgemaakt op de website
van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische
dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt
verplichtend vanaf 13 september 2021.
Westerlo, 8 september 2022

Jo Vankrunkelsven
Algemeen directeur

Guy Van Hirtum
Burgemeester
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Jo Vankrunkelsven
algemeen directeur

Guy Van Hirtum
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