
BASIS ONTWERPTEKST VOOR POLITIEREGLEMENT 
Straatfeest Over d’Aa - Gaffelfeesten 
 
Art. 1 
Naar aanleiding van de Gaffelfeesten zijn volgende tijdelijke verkeersmaatregelen 
van kracht van vrijdag 25 augustus 2017 21u00 tot zondag 27 augustus 2017 06u00  
 
Art. 2 
Straatafsluiting voor alle verkeer 
Volgende straten/straatdelen worden afgesloten voor alle verkeer : 
-Kraaienberg : van Over d’Aa tot pand N° 5 
Dit wordt ter kennis gebracht door het plaatsen van rood-wit hekken over de 
volledige rijbaanbreedte voorzien van een bord C3, een bord manifestatie en de 
nodige verlichting op volgende locaties : 
-Kraaienberg : thv pand N° 5 rr Over d’Aa 
-Kraaienberg : na krp Over d’Aa 
 
Art. 3 
Straatafsluiting voor doorgaand verkeer 
Volgende straten/straatdelen worden afgesloten voor doorgaand verkeer : 
-Kraaienberg 5-104 : tussen Kraaienberg 120-134(krp excl) en Kraaienberg 5 
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van de nodige rood-wit hekken voorzien 
van borden C3 + onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer", borden manifestatie, 
borden F45 en F41 alsook de nodige verlichting. 
Plaatsing hekken volgens signalisatieplan. 
 
Art. 4 
Parkeer- en stilstaansverbod 
Er geldt een parkeerverbod aan weerszijden van de openbare weg op het afgesloten 
deel zoals bepaald in Art 2.  
Dit wordt ter kennis gebracht wordt door de plaatsing van de nodige borden E3 met 
onderborden Xa/Xb/Xc en tijdsbepalend onderborden. 
Parkeerverbodsborden worden min na elk kruispunt herhaald 
Parkeersignalisatie dient min 4 dagen op voorhand geplaatst te worden. 
 
Art. 5 
Naar aanleiding van het straatfeest Over d’Aa-Gaffelfeesten zijn volgende tijdelijke 
verkeersmaatregelen van kracht op zondag 27 augustus 2017 van 06u00 tot 18u00 :  
 
Art. 6 
Straatafsluiting voor alle verkeer 
Volgende straten/straatdelen worden afgesloten voor alle verkeer : 
-Over d’Aa : van huisnummer 50 tot Horendonk 
-Horendonk : tussen Over d’Aa en Dreveneind(krp excl) 
-Kraaienberg : van Over d’Aa tot pand N° 5 (Gaffelfeesten) 
Dit wordt ter kennis gebracht door het plaatsen van rood-wit hekken over de 
volledige rijbaanbreedte voorzien van een bord C3, een bord manifestatie en de 
nodige verlichting op volgende locaties : 
-Over d’Aa : thv pand 50 rr NL 
-Steenpaal : voor kruispunt met Over d’Aa 



-Postbaan : voor kruispunt met Over d’Aa 
-Vaartstraat : voor kruispunt met Over d’Aa 
-Horendonk : na kruispunt Dreveneind rr centrum(+F41 wijzend richting Dreveneind) 
-Kraaienberg : thv pand 5 rr Over d’Aa (Gaffelfeesten) 
 
Art. 7 
Straatafsluiting voor doorgaand verkeer 
Volgende straten/straatdelen worden afgesloten voor doorgaand verkeer : 
-Watermolenstraat : tussen Ringweg(krp excl) en Over d’Aa 
-Over d’Aa : tussen Watermolenstraat en huisnummer 50 
-Steenpaal : tussen Heiblok en Over d’Aa(beide krpn excl) 
-Postbaan : tussen Schanker en Over d’Aa(beide krpn excl) 
-Vaartstraat : tussen Steenpaal(krp incl) en Over d’Aa(krp excl) 
-Kraaienberg 5-104 : tussen Kraaienberg 120-134(krp excl) en Kraaienberg 5 
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van de nodige rood-wit hekken voorzien 
van borden C3 + onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer", borden manifestatie, 
borden F45 en F41 alsook de nodige verlichting. 
Plaatsing hekken volgens signalisatieplan. 
 
Art. 8 
Parkeer- en stilstaansverbod 
Er geldt een parkeerverbod aan weerszijden van de openbare weg op het afgesloten 
deel zoals bepaald in Art 6.  
Dit wordt ter kennis gebracht wordt door de plaatsing van de nodige borden E3 met 
onderborden Xa/Xb/Xc en tijdsbepalend onderborden. 
Parkeerverbodsborden worden min na elk kruispunt herhaald 
Parkeersignalisatie dient min 4 dagen op voorhand geplaatst te worden. 
 
Art. 9 
Bijkomende signalisatie 
-borden C31a/b : Ringweg aan weerszijden Watermolenstraat/Over d’Aa  
-bord C43(30) + “Manifestatie” : Horendonk ong100m voor krp Dreveneind rr centrum 
-bord C43(30) + “Manifestatie” : Over d’Aa ong100m voor pand 50 rr NL 
-borden F99 afdekken: Schamse Dijk(omleiding) 
  
Art. 10 
Naar aanleiding van het straatfeest Over d’Aa-Gaffelfeesten zijn volgende tijdelijke 
verkeersmaatregelen van kracht op zondag 27 augustus 2017 van 1800 tot 22u00 :  
 
Art. 11 
Straatafsluiting voor alle verkeer 
Volgende straten/straatdelen worden afgesloten voor alle verkeer : 
-Over d’Aa : van huisnummer 247 tot Horendonk 
-Horendonk : tussen Over d’Aa en Dreveneind(krp excl) 
-Kraaienberg : van Over d’Aa tot pand N° 5 (Gaffelfeesten) 
Dit wordt ter kennis gebracht door het plaatsen van rood-wit hekken over de 
volledige rijbaanbreedte voorzien van een bord C3, een bord manifestatie en de 
nodige verlichting op volgende locaties : 
-Over d’Aa : thv pand 247 rr NL 
-Vaartstraat : voor kruispunt met Over d’Aa 



-Horendonk : na kruispunt Dreveneind rr centrum(+F41 wijzend richting Dreveneind) 
-Kraaienberg : thv pand N° 5 rr Over d’Aa (Gaffelfeesten) 
 
Art. 12 
Straatafsluiting voor doorgaand verkeer 
Volgende straten/straatdelen worden afgesloten voor doorgaand verkeer : 
-Watermolenstraat : tussen Ringweg(krp excl) en Over d’Aa 
-Over d’Aa : tussen Watermolenstraat en huisnummer 247 
-Vaartstraat : tussen Steenpaal(krp incl) en Over d’Aa(krp excl) 
-Kraaienberg 5-104 : tussen Kraaienberg 120-134(krp excl) en Kraaienberg 5 
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van de nodige rood-wit hekken voorzien 
van borden C3 + onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer", borden manifestatie, 
borden F45 en F41 alsook de nodige verlichting. 
Plaatsing hekken volgens signalisatieplan. 
 
Art. 13 
Parkeer- en stilstaansverbod 
Er geldt een parkeerverbod aan weerszijden van de openbare weg op het afgesloten 
deel zoals bepaald in Art 11. 
Dit wordt ter kennis gebracht wordt door de plaatsing van de nodige borden E3 met 
onderborden Xa/Xb/Xc en tijdsbepalend onderborden. 
Parkeerverbodsborden worden min na elk kruispunt herhaald 
Parkeersignalisatie dient min 4 dagen op voorhand geplaatst te worden. 
 
Art. 14 
Bijkomende signalisatie 
-borden C31a/b : Ringweg aan weerszijden Watermolenstraat/Over d’Aa  
-bord C43(30) + “Manifestatie” : Horendonk ong100m voor krp Dreveneind rr centrum 
-bord C43(30) + “Manifestatie” : Over d’Aa ong100m voor pand 247 rr NL 
-borden F99 afdekken: Schamse Dijk(omleiding) 
 
Art. 15 
Naar aanleiding van het Straatfeest Over d’Aa - Gaffelfeesten zijn volgende tijdelijke 
verkeersmaatregelen van kracht op zondag 27 augustus 2017 van 06u00 tot 22u00 :  
 
Art. 16 
Omleidingen 
Voor het verkeer komende van de Ringweg richting NL 
-via Essendonkbos-Steenpaal-Heiblok-Horendonk 
Voor het verkeer komende vanuit NL richting Ringweg 
-via Dreveneind-Schamse Dijk(afdekken borden F99)-Vaartkant-Kraaienberg-Postbaan- 
 Schanker- Nieuwmoersesteenweg-Ringweg 
De omleidingen wordt bewegwijzerd met de nodige borden F41 
 
Art. 17 
Naar aanleiding van het Straatfeest Over d’Aa - Gaffelfeesten zijn volgende tijdelijke 
verkeersmaatregelen van kracht van vrijdag 25 augustus 2017 21u00 tot zondag 27 
augustus 2017 22u00 : 
 
 



Art. 18 
Parkeer- en stilstaansverbod 
Er geldt een parkeerverbod aan weerszijden van de openbare weg in : 
-Kraaienberg 62-62B(doorgang hulpdiensten) 
-Kraaienberg 134(doorgang hulpdiensten) 
-Kraaienberg 46-55(doorgang hulpdiensten) 
-Kraaienberg 5-41(doorgang hulpdiensten)  
Dit wordt ter kennis gebracht wordt door de plaatsing van de nodige borden E3 met 
onderborden Xa/Xb/Xc en tijdsbepalend onderborden. 
Parkeerverbodsborden worden min na elk kruispunt herhaald 
Parkeersignalisatie dient min 4 dagen op voorhand geplaatst te worden 
 
Art. 19 
De inrichter staat in voor : 
-de plaatsing, de instandhouding en de verwijdering van de tijdelijke signalisatie 
-de schriftelijke verwittiging van de omwonenden inzake de manifestatie en de 
 tijdelijke verkeersmaatregelen 
-de bewegwijzering naar de manifestatie en de voorziene parkings 
 
Art. 20 
Hulpdiensten 
Ten allen tijden dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten van min 4 
meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


