
BASIS ONTWERPTEKST VOOR POLITIEREGLEMENT
Wielerwedstrijd “BINCK BANK Tour”

Art. 1
Naar aanleiding van de wielerwedstrijd “BINCK BANK Tour” zijn volgende tijdelijke 
verkeersmaatregelen van kracht op zondag 13 augustus 2017 van 06u30 tot 14u00 :

Art. 2
Parcours - Omloop
De wielerwedstrijd/rit in lijn/doortocht verloopt over een open parcours begeleid door de 
politie en vliegende seingevers en bestaat uit 2 delen :
-een eerste deel over een lokaal parcours met fictieve start op het Heuvelplein en dan in 
 wijzerszin tot aan de Huybergsebaan, waar de officiële start wordt gegeven(7,5 km)
-een tweede deel vanaf de officiële start op de Huybergsebaan via het centrum van
 Essen met passage van de fictieve startplaats en vandaar over Kalmthout naar Brasschaat
 en uiteindelijk Geraardsbergen(finish)
Het parcours loopt als volgt : 
Deel 1 : Heuvelplein-Kapelstraat-Spijker(N117)-Antwerpsesteenweg(N117)-St Jansstraat-
              Kalmthoutsesteenweg(N122)-Huybergsebaan
Deel 2 : Huybergsebaan-Nolsebaan-Velodreef-Nolsebaan-Moerkantsebaan(N125)-
             Spoorwegstraat-Stationsstraat-Nieuwstraat-Heuvelplein-Kapelstraat-Spijker(N117)-
             Antwerpsesteenweg(N117)-Roosendaalsebaan(N117)-Brasschaatse-
             steenweg(N117) tot grensscheiding Brasschaat…

Art. 3
Afgesloten voor alle verkeer
Volgende straten/straatdelen worden afgesloten voor alle bestuurders :
-Kapelstraat-Heuvelplein-Nieuwstraat : tussen kruispunt N117 en kruispunt Hofstraat
 (beide kruispunten excl) (startzone – opstelplaats voorrijwagens-politie-gemot.seingevers) 
-Beliestraat : tussen Oude Baan en Kapelstraat
 (beide kruispunten excl) (opstelplaats volgwagens en ploegen)
Volgende straten en straatdelen worden afgesloten voor alle verkeer tot einde 
manifestatie:
-Heuvelplein tussen plein en gemeentehuis van verlengde Kapelstraat tot aan 
 Melkerijstraat alsook pleingedeelte Heuvelplein
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van rood-wit hekken over de volledige 
rijbaanbreedte, deze worden voorzien van volgende signalisatie :
-een bord C3
-een bord “Manifestatie”
-de nodige verlichting
op volgende locaties :
-Kapelstraat : na kruispunt N117(Ringweg-Spijker)(+ onderbord “uitgez wielerwedstrijd”)
-Nieuwstraat : na kruispunt Hofstraat rr N117(+ onderbord “uitgez wielerwedstrijd”)
-Heuvelplein : na kruispunt Melkerijstraat rr Kapelstraat
-Doornboom : voor kruispunt Kapelstraat
-Beliestraat : na kruispunt Oude Baan/Molenstraat(+ onderbord “uitgez wielerwedstrijd”)
-Werf : voor kruispunt Beliestraat
-Magerbeek : voor kruispunt Beliestraat
Borden C31a/b met onderbord “uitgezonderd wielerwedstrijd” worden geplaatst :
-Oude Baan voor kruispunt met Beliestraat



-Molenstraat voor kruispunt met Beliestraat
-Hofstraat voor kruispunt Nieuwstraat
-Spijker : voor kruispunt Kapelstraat
-Ringweg : voor kruispunt Kapelstraat

Art. 4
Afgesloten voor doorgaand verkeer
Volgende straten/straatdelen worden voorbehouden aan plaatselijk verkeer :
-Nieuwstraat : vanaf Stationsstraat(krp excl) tot Hofstraat
-Magerbeek : tussen Hofstraat(krp excl) en Beliestraat
-Werf : tussen Oude Baan(krp excl) en Beliestraat
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van een rood-wit hek op de rechter rijbaanhelft 
op volgende locaties :
-Nieuwstraat : na kruispunt Stationsstraat (rr Ringweg)
-Magerbeek : na kruispunt Hofstraat
-Werf : na kruispunt Oude Baan
Deze hekken worden voorzien van volgende signalisatie :
-een bord C3 + onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”
-een bord “Manifestatie”
-een bord F45
-de nodige verlichting
Borden C31a/b voorzien van onderborden “uitgezonderd plaatselijk verkeer” worden 
geplaatst in/op de:
-Stationsstraat voor kruispunt Nieuwstraat
-Hofstraat aan weerszijden van het kruispunt met Magerbeek

Art. 5
Voorsignalisatie – Waarschuwing Manifestatie - Snelheidsbeperking
Op volgende locaties wordt een voorsignalisatie geplaatst bestaande uit een bord F39 
waarin een bord C43(30) en een tekst “Wielerwedstrijd op 13 aug 2017” en 
“Verkeershinder” 
-Kalmthoutsesteenweg(N122) : voor kruispunt Huybergsebaan rr NL
-Kalmthoutsesteenweg(N122) : voor kruispunt St Jansstraat rr Kalmthout
-Kalmthoutsesteenweg(N122) : voor kruispunt Spijker(N117)
-Huybergsebaan : voor kruispunt Nolsebaan rr Kalmthoutsesteenweg(N122)
-Moerkantsebaan(N125) : voor kruispunt Nolsebaan rr Essen-centrum
-Nieuwstraat : voor kruispunt Stationsstraat rr Ringweg
-Ringweg(N117) : voor kruispunt Kapelstraat
-Nieuwmoersesteenweg(N133) : voor kruispunt Ringweg
-Mertensdreef : voor kruispunt Antwerpsesteenweg(N117)
-KT Darm : voor kruispunt Antwerpsesteenweg(N117)
-KT Achterbroeksteenweg : voor kruispunt Roosendaalsebaan(N117)
-KT Kalmthoutsesteenweg : voor kruispunt Roosendaalsebaan(N117)
-KT Heikantstraat : voor kruispunt Brasschaatsesteenweg(N117)
-KT Kruisstraat : voor kruispunt Brasschaatsesteenweg(N117)
-KT Brasschaatsesteenweg(N117) : na grensscheiding Brasschaat rr NL

Art. 6
Omleiding(en)
Volgende omleiding(en) word(t)(en) bewegwijzerd met borden F41 in twee richtingen :



-Nieuwstraat-Nollekensstraat-Ringweg
-Oude Baan-Kalmthoutsesteenweg-Spijker
Zie signalisatieplan

Art. 7
Bijkomende omleidingssignalisatie
Volgende borden type F39 met afbeelding van wegtracé-afgesloten rijbaan en voorgestelde 
omleidingsweg worden geplaatst op hierna volgende locaties :
-Stationsstraat : voor kruispunt Molenstraat rr kerk
-Stationsstraat : voor kruispunt Molenstraat rr station
-Nieuwstraat : voor kruispunt Nollekensstraat rr NL
-Nieuwstraat : voor kruispunt Nollekensstraat rr kerk
-Ringweg(N117) : voor kruispunt Essendonk rr Spijker
-Ringweg(N117) : voor kruispunt Essendonk rr NL
-Over d’Aa : voor kruispunt Ringweg(N117)
-Nieuwmoersesteenweg(N133) : voor kruispunt Ringweg(N117)
-Spijker(N117) : voor kruispunt Kapelstraat
Zie signalisatieplan voor juiste voorstelling borden

Art. 8
Signaalgevers
Het parcours op het grondgebied Essen wordt vrijgemaakt 10 min voor het begin van de 
wedstrijd(ong 11u40) dmv vaste en gemotoriseerde of vliegende seingevers.
Zodoende is de organisatie verplicht signaalgevers in te zetten op volgende 
locaties/kruispunten :
-Heuvelplein : Fictieve startplaats thv gemeentehuis (2 doortochten)
-Kapelstraat # Doornboom (2 doortochten)
-Kapelstraat # Stybar Crossplein (2 doortochten)
-Kapelstraat # Spijker (2 seingevers + politie) (2 doortochten)
-Spijker # Bremakker (2 doortochten)
-Spijker # Parking Roosbroek 1 (2 doortochten)
-Spijker # Parking Roosbroek 2 (2 doortochten)
-Spijker # Kalmthoutsesteenweg(+ politie) (2 doortochten)
-Antwerpsesteenweg # Zandstraat (2 doortochten)
-Antwerpsesteenweg # Kasteelbeemd (2 doortochten)
-Antwerpsesteenweg # Verbinding naar Rose Gronenpad (2 doortochten)
-Antwerpsesteenweg # Vissenheuvel (2 doortochten)
-Antwerpsesteenweg # Rose Grononpad (2 doortochten)
-Antwerpsesteenweg # Holleweg (2 doortochten)
-Antwerpsesteenweg # St Jansstraat-Mertensdreef (+ politie) (2 doortochten)
-St Jansstraat # Vondertpad 
-St Jansstraat # Gageltjes
-St Jansstraat # Greefstraat
-St Jansstraat # Middenstraat
-St Jansstraat # Verlengde Pastoor Schoetersstraat
-St Jansstraat # De Vondert
-St Jansstraat # Schoolstraat
-St Jansstraat # Beylestraat
-St Jansstraat # Elf Novemberstraat
-St Jansstraat # Fietspad naar Cardijnstraat-Stationsparking oost



-St Jansstraat # Akkerstraat
-St Jansstraat # St Jansstraat 20-22 Stationsparking W
-Kalmthoutsesteenweg # Steenovenstraat (+ politie)
-Kalmthoutsesteenweg # Fietspaadje naar Eikenblok
-Kalmthoutsesteenweg # Huybergsebaan (+ politie)
-Huybergsebaan # Heyendlaan
-Huybergsebaan # Fietspaadje naar Kleiputtenlaan
-Huybergsebaan # Struisven
-Huybergsebaan # Leemputten
-Huybergsebaan # Nolsebaan
-Nolsebaan # Buntweg
-Nolsebaan # Eikendreef
-Nolsebaan # Klaprooslaan
-Nolsebaan # Steenovenstraat
-Nolsebaan # Platanenlaan
-Nolsebaan # Begonialaan
-Nolsebaan # Jeneverbeslaan L + R 
-Nolsebaan # Distelpad
-Nolsebaan # Bloemenlaan
-Velodreef # Nolsebaan
-Velodreef # Hazenpad
-Velodreef # Violetlaan L + R
-Velodreef # Patrijzenlaan L + R
-Velodreef # P.Godtslaan
-Velodreef # Zandweg tegenover P.Godtslaan(Nolsebaan)
-Velodreef # Nolsebaan # Schelpheuvelstraat
-Velodreef # Nolsebaan 122-132
-Nolsebaan # Velodreef
-Nolsebaan # Koveklaan
-Nolsebaan # Maststraat L + R
-Nolsebaan # Elzendreef
-Moerkantsebaan # Nolsebaan (+ politie)
-Moerkantsebaan # Beukendreef
-Moerkantsebaan # Zandweg tegenover Beukendreef
-Moerkantsebaan # Parking Karrenmuseum
-Moerkantsebaan # Paring sportterreinen
-Moerkantsebaan # Vossenboslaan
-Moerkantsebaan # Maststraat(+Dennenlaan)
-Moerkantsebaan # Hemelrijk
-Moerkantsebaan # Heikantlaan
-Moerkantsebaan # Spoorwegstraat
-Stationsstraat # Handelsstraat
-Stationsstraat # Frans Noldusplein
-Stationsstraat # St Antoniusstraat
-Stationsstraat # Hemelrijklan
-Stationsstraat # Molenakkerstraat
-Stationsstraat # Kammenstraat
-Stationsstraat # Parking/doorgang Molenheide
-Stationsstraat # Kloosterstraat # Molenstraat (+ politie)
-Stationsstraat # Burgemeester Kenisstraat



-Stationsstraat # Rodenbachlaan
-Stationsstraat # Nieuwstraat
-Nieuwstraat # parking kerk
-Nieuwstraat # Dreef
-Nieuwstraat # Hofstraat
-Heuvelplein # parking Heuvelplein
-Heuvelplein # Beliestraat
-Kapelstraat # Heuvelplein
-Antwerpsesteenweg # Zilverhoeksteenweg(grensscheiding Kalmthout)
-Antwerpsesteenweg # verbinding met Gageltjes
-KT - Roosendaalsebaan # Achterbroekstwg – Kalmthoutsestwg- Brasschaatsestwg
 (enkel politie)
-KT – Brasschaatsesteenweg-Kruisstraat-Heikantstraat
 (enkel politie)
Zie signalisatieplan
De signaalgevers dienen een half uur voor aanvang van de wielerwedstrijd op hun 
standplaats te zijn.

Art. 9
Signaalgevers met gele vlag
Op alle locaties, die gevaar kunnen opleveren voor de renners(wegversmallingen, 
middengeleiders enz…) dient de organisator een signaalgever te voorzien die met een gele 
vlag de renners attent maakt op het gevaar.

Art. 10
Parkeerverbod
Er geldt een parkeer- en stilstandverbod dmv borden E3 met tijdsbepalende onderborden 
en onderpijlborden Xa-b-d op volgende locaties :
-het volledige parcours(zie Art 2) (beide zijden)(vanaf 06u00)
-de afgesloten rijbaangedeelten(zie Art 3)(beide zijden)
-de omleidingswegen(zie Art 6)
-de aanrijroute Noord :

-Grensstraat : tussen Nieuwstraat en Kloosterstraat
-Kloosterstraat
-Molenstraat

-de aanrijroute Zuid :
-Oude Baan

-Kapelstraat : parking Okay(in overleg eigenaar) (voorrijwagens / politie / VIP)
-Kapelstraat : parking voor Heuvelhal(van VR 11/08 00u00 tot Zo 13/08 17u00)(VIP-tenten)
-Heuvelplein : pleingedeelte(op ZO 13/08 van 06u00 tot 23u59) (gemeentelijke initiatieven)
Deze bebording wordt minimaal herhaald na elk kruispunt.
Plaatsing van parkeerverbodsignalisatie dient minimum 4 kalenderdagen vooraf te 
gebeuren.

Art. 11
Aanbrengen van tijdelijke bepijling door de organisatie
Bepijling mag niet worden vastgemaakt aan bomen, verlichtingspalen, 
verkeerslichten of andere verkeerssignalisatie. 
Ze dienen op minstens 0,75m van de rand van de rijweg geplaatst en niet in de 
onmiddellijke nabijheid van kruispunten.



Ze mogen geen gevaar of hinder vormen voor de andere weggebruikers.
Bepijling wordt ten vroegste de dag voor de manifestatie aangebracht en ten laatste 
de werkdag erna terug verwijderd.
Er dient rekening gehouden te worden met artikel 80.2 van het verkeersreglement 
inzake de kleuren en de helderheid, de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid.
Het is verboden inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden of 
misleiden, die -geheel of gedeeltelijk- verkeersteken voorstellen of nabootsen of die 
van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige 
andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten. Inrichtingen die 
zich op minder dan 7 meter boven de grond bevinden of binnen een afstand van 75 
meter van verkeerslichten, mogen geen lichtweergevende of reflecterende rode, 
groene of oranje tint hebben.
Wat de bepijlingen op de gemeentewegen betreft : 
-De toelating van het Schepencollege is vereist
Wat de bepijlingen op de gewestwegen betreft: 
-De toelating van de Vlaamse Overheid, agentschap infrastructuur, 
 afdeling wegen en verkeer is vereist.

Art. 12
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 eraan 
 verbonden tijdelijke verkeersmaatregelen
-de bewegwijzering naar de manifestatie en de voorziene parkings

Art. 13
Hulpdiensten
Ten allen tijde dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten van minimum 
4 meter.


