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Grote Herdenkingsprijs J.-P. Monseré d.d. 15/09/2021: Tijdelijke Verkeersmaatregel. (CBS/2021/956)
Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130 bis.
Feiten en context
Op 18/05/2021 heeft de Koninklijke Wielerclub De Zonnestraal, p/a Marcel Thijs, Kerkplein 5a, 2470
Retie, ter gelegenheid van Retie kermis een aanvraag ingediend voor de organisatie van de Grote
Herdenkingsprijs J.-P. Monseré in Retie centrum op 15/09/2021.
Motivatie
Het is in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid op de in artikel 1 vermelde weggedeelten,
speciale verkeersmaatregelen in functie van het evenement te treffen.
BESLUIT
Artikel 1:
Ter gelegenheid van de organisatie van wielerwedstrijden zal op 15 september 2021 van 12u30 tot 19u
vanaf de Markt tot Noordstraat, deel van de gewestweg N123, en de weg Markt-Kerkhofstraat, deel van
de gewestweg N118, alle verkeer in beide richtingen verboden zijn, uitgezonderd voor de
hulpdiensten. Omwille van veiligheidsredenen wordt het kruispunt Kerkhofstraat – Kloosterstraat –
Markt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Ter hoogte van Café De Ster in de richting van het
marktplein zal de rijbaan over de ganse breedte worden afgesloten met nadarhekken.
Tevens zal er van 12u tot 19u een parkeerverbod gelden langs beide zijden van de weg in de
Kloosterstraat vanaf Kerkhofstraat tot Kromstraat en in de Kerkhofstraat.
Bovendien zal er van 12 u. tot 15u een parkeerverbod gelden in de Passtraat vanaf Molenstraat tot
Markt 14, op de parkeerplaatsen gelegen op de Markt langs de kant richting Passtraat en in de
Gildenstraat, vanaf het kruispunt met de Passtraat tot aan het kruispunt met de R18.
Artikel 2:
De voertuigen worden omgeleid als volgt:
- Komende van en rijdend naar Arendonk:
vanaf Europalaan ( N118 ) via Veldenstraat en R18 tot Molsebaan ( N18 ) en omgekeerd
- Komende van en rijdend naar Postel:
vanaf Brand via Hodonk – Werbeek – Molsebaan – R18 – Veldenstraat – Europalaan en omgekeerd
Artikel 3:
De inbreuken op de bepalingen van deze verordening zullen bestraft worden overeenkomstig de
gecoördineerde wet op het wegverkeer en de verkeerscode.
Artikel 4:
Deze verordening zal bekendgemaakt worden zoals voorgeschreven bij artikel 186 e.v. van het
gemeentedecreet en tevens zoals bepaald bij hoofdstuk VIII, artikel 12 van de wet betreffende de politie
van het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 en gewijzigd door de
wetten van 9 juni 1975 en 9 juli 1976.
Artikel 5:
De nodige afschriften van deze beslissing zullen worden overgemaakt aan:
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
- de griffie van de Politierechtbank te Turnhout
- de politiezone Kempen Noord-Oost te Arendonk
- de wijkpolitie te Retie
- de brandweer te Geel

- de Dienst 100
- de gemeentelijke technische dienst
- De Lijn
- Bpost regio Geel
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