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G. Asman, S. De Vuyst, L. Van V'/aesberghe,
Mevr. I. Dellaert
G. Verbuyst, algemeen directeur

schepenen

TIiTDELIiIK POLITIEREGLEMENT INZAIG HET KAI{PEREN VAI{ PASAR ZVÍERFAUTOCLT'B DE
ZTSE\¡ERS OP PARKING VREDEKAAI VAI{AF 20 TOT EN MET 24 .'T'NI

TI JDELI JK POLIT]EREGLEMENT Ref: tpr2019-023-2 opgemaakt op 79/06/2019

HET COLLEGE:

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, qecoördineerd
door het Koninkfijk Besluit d.d. 16 maart 1968;

Gelet op het Koninklijk Besluj-t d.d. 1 december I9"75, houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 11 oktober I916 en wijzigi-ngen,
waarbij de minimumafmetingen en de bij zondere plaatsingsvoorü/aarden van de
verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op artikels IB2S2, 786 en 187 van het gemeentedecreet;

Gelet dat op 30 januari 2018 een aanvraag werd ontvangen van PASAR Freelance
Zwervers Leuven, afkomstig van dhr. Guido Leten, om te mogen kamperen met
campers ( mobilhomes) op de parking Vredekaai, h/aarna pas op 4 december 2078
de gewenste periode van kamperen opgegeven werd, met name VAI{AF DONDERDAG 20
iIT'NI 2Ot9 TOT EN MET I'ÍAAI{DAG 24 iIIINI 2019;

Gelet op de qoedkeuring tot kamperen in zitting van 13 december 2079 door
het college van burgemeester en schepenen,'

Gezien het een doorlopende plicht is van het gemeentebestuur om via haar
waakzaamheid en manifeste wiI elk verantwoord initiatief te nemen dat de
veiligheid, vlotheid en gebruiksvriendelijkheid van het verkeer behartigt en
optimaal verzekert;
Gelet op het advies mobilitej-t van 20 september 20L6 Lnzake de
oorspronkelijke locatie aan het kanaal;

Gelet dat de locatie op 0B januarí 20L'7 werd gewì-jzigd naar het parkeerplein
aan de Vredekaai;
Overwegende dat de aanvrager meldde op 18 juni 2019 daL er 24 campers zullen
kamperen op de l-ocatj-e en dat ze verder geen enkele nood hebben aan enige
infrastructuur;
Overwegende dat wordt gemeld dat sommige kampeerwagens een hoogte hebben van
3,2 meter;
Overwegende dat per aanvul-lende reglement op de politie over het wegverkeer
op 28 juni 2016 een hoogtebeperking van 3,2 meter (zijde Kanaalstraat) en
3,6 meter (z:¡de Vredekaai) werd ingevoerd op de parking Vredekaai;

Overwegende dat de kampeerwagens onder de doorgang van 3,6 meter kunnen;

Overwegende dat de veiligheid van de deelnemers aan het kampeerLreffen dient
gewaarborgd;

Overwegende dat zich hierdoor maatregelen opdringen.



BESLUIT:

Artikel 1: - Een VOORBEHOTTDEN PARKEERZONE VOOR KAIvÍPEERIÍAGENS zaL
worden op de volledige parking Vredekaai, geldend vanaf donderdag
2019 tot en met maandag 24 juni 2079;

Artikel 2: - Deze maatregeL zal kenbaar worden qemaakt door het afdekken van
de huidige verkeersborden E9b en het plaatsen van verkeerborden E9h
(kampeerwagens) met onderbord vermeldende de periodes aan beide inganqen van
de parking.
Artikel 3: - De HOOGTEBEPERKING op parking Vredekaai wordt tijdefijk
opgeheven gedurende de voormelde periode.
Artikel 4: - Deze maatregeL zaL kenbaar worden gemaakt door het afdekken van
de verkeersborden C29 "3,2m" en "3r6m" eÍr door heL verwijderen van de fysieke
hoogtebeperking aan beide ingangen.
ATtiKeI 5: _ Een INRI.'- EN DOORRIiTVERBOD VOOR ALLE VOERTUIGEN UITGEZONDERD
KAMPEERWAGENS zaL ingevoerd worden op de parking Vredekaai.
Arti-ke1 6: Deze maatregel zaL kenbaar worden qemaakt door een wegafbakening
voorzien van het verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd kampeerwagiens"
en werkende signalisatielampen over de halve breedte van beide ingangen.

De organi-sator draagt er zorq voor dat de verkeersborden
gedurende de volledige kampeerperiode goed en ordentelijk blijven opgesteld
Artikel B: - De verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke
verplichtingen.
Artikel 9: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wrjze
voorgeschreven door artikels 186 en 187 van het gemeenLedecreet

Artikel 10: - Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakt
aan:
-de
-de
-de
-de
-de
-en

Daqtekening als boven.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

ingevoerd
20 juni

Artikel '7 
z

griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleq;
griffie van de poJ-itierechtbank,'
lokale politie;
diensten van de Brandweerzone Centrum;
dienst communicatie,'
aan de gemeentefijke technische dienst.
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De algemeen directeur
(get.) GUY VERBUYST

In opdracht
De a1g recteur,

VOOR EENSLUIDEND U]TTREKSEL
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