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Zitting van 25 november 2021
Ruimte/Mobiliteit

Goedgekeurd

21 2021_CBS_03677 Tijdelijk verkeersreglement - Aanpassing 
verkeersreglement in het kader van organisatie 
van huwelijken in de provincieraadzaal 
Lombaardstraat - Goedkeuren

Aanwezig:
de heer Steven Vandeput, burgemeester-voorzitter; de heer Marc Schepers, schepen; 
mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; mevrouw Laurence 
Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske Dexters, schepen; de 
heer Frank Dewael, schepen; mevrouw Derya Erdogan, schepen; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-
algemeendirecteur

Beschrijving

Aanleiding en context
Voor de organisatie van huwelijken in de voormalige Provincieraadzaal in de 
Lombaardstraat moeten er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden 
(2021_GR_00164). 

Argumentatie
Omwille van de te verwachte verkeershinder en voor een goed verloop van het 
evenement, moet er een tijdelijk verkeersreglement goedgekeurd worden door het 
college. 

Juridische grond
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere 
wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement 
betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 
en latere wijzigingen.

Het Ministrieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en 
latere wijzigingen.

Het Ministrieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg en latere wijzigingen

Regelgeving: Bevoegdheid
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Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op basis van artikel 56-57 
van het decreet lokaal bestuur.

Besluit

Artikel 1
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement in het kader van het organiseren 
van huwelijken in de voormalige Provincieraadzaal goed.

Artikel 2
De Lombaardstraat en Zwanestraat zullen afgesloten worden in beide richtingen 
voor iedere bestuurder (gemotoriseerd verkeer) uitgezonderd vergunninghouders, 
op vrijdagen van 13 uur tot 17 uur en zaterdag van 9 uur tot 13 uur. 

Dit zal aangeduid worden met verkeersteken C3 en eventuele onderborden en 
omleidingsborden. 

Artikel 3
In de Lombaardstraat worden parkeerplaatsen voorbehouden voor 
vergunninghouders op vrijdag van 13 uur tot 17 uur en zaterdag van 9 uur tot 13 
uur, met uitzondering van de laatste minder valide parkeerplaats dichts bij de 
Dokter Willemsstraat. 

Dit zal aangeduid worden met verkeersteken E9 met de nodige onderborden.

Artikel 4
Vergunninghouders zijn: bewoners en eigenaars in  de Lombaardstraat, wagens in 
functie van ceremonies (vergunningen uitgereikt door de dienst Burgelijke stand), 
andere voertuigen die hun bestemming enkel kunnen bereiken via de Zwanestraat.

De controle zal gebeuren door de gemeenschapswachten. 

Artikel 5
Reglement gaat in vanaf 1 december 2021. 

Eventuele bestaande verkeersreglementeringen worden tijdelijk opgeschort voor 
zover ze strijdig zijn met dit tijdelijke reglement. 

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen 

burgemeester-voorzitter
Steven Vandeput

algemeen directeur
Koen Deconinck


