
 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 17 JULI 2017 

 

Tijdelijk verkeersreglement: Ruiter- en ponytoernooi Duipt 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan mevrouw Gios Annelies, LRV 

Ruime stap Morkhoven, voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering tijdens de organisatie van de 

ruiter- en ponytornooien in Duipt op zondag 20 augustus 2017, zondag 27 augustus 2017 en zondag 

3 september 2017. Er mag bewegwijzering worden geplaatst op de gemeentewegen vanaf afritten 21 

en 22 van de E313 tot aan de terreinen in Duipt. 

Volgende voorwaarden moeten voor de stad Herentals worden nageleefd: 

1. Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting bedraagt 1,2 m 

x 0,3 m. 

2. De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, handelsreclame en 

alle andere publiciteit is verboden. 

3. De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering. 

4. De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar 

niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden minstens 

0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst. 

5. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen, er moet steeds minimum 1 

meter van het voetpad vrij blijven voor de voetgangers. 

6. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het 

bestaan van de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte 

weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren. 

7. De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten 

uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden. 

8. Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van het 

Agentschap Wegen en Verkeer nodig. 

9. Indien bovenvermelde voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de borden door de 

stadsdiensten, op kosten van de organisatie worden verwijderd. 

De aanvraag voor het plaatsen van bewegwijzering langs gewestwegen werd door de stad 

doorgestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams ministerie van mobiliteit en 

openbare werken. 

 


