
BASIS ONTWERPTEKST VOOR POLITIEREGLEMENT: Carnavalstoet De Ossekoppen

Art. 1: Onderwerp
Naar aanleiding van de “Carnavalstoet De Ossekoppen” zijn volgende tijdelijke 
verkeersmaatregelen van kracht op zondag 3 maart 2019 van 09u00 tot 22u00:

Art. 2: Veegwerken
Tijdens de veegwerken - volgend op de stoet - zal het traject gradueel worden vrijgegeven 
door de politie.

Art. 3: Verboden voor alle verkeer m.u.v. hulpdiensten
Volgende straten worden afgesloten voor alle bestuurders m.u.v. hulpdiensten:
- Stationstraat 
- Spoorwegstraat
- Wijngaardstraat 
- Sint-Antoniusplein
- Sint-Antoniusstraat
- Alfons Van Ginderenstraat

Volgende straatdelen worden afgesloten voor alle bestuurders m.u.v. hulpdiensten:
- Nieuwstraat (tussen Nieuwstraat 47 en de sporthal) 
- Handelstraat (tussen kruispunt Stationstraat en kruispunt met Hemelrijklaan)
- Veldweg (tussen Spoorwegstraat en Kleine Veldweg)
- Kerkstraat (tussen Spoorwegstraat tot net voorbij het Parochiecentrum – Kerkstraat 62)
- Kerkhofweg (tussen Kerkstraat en Fredy Naulaertstraat)

Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van een rood-wit hek over de volledige 
rijbaanhelft op volgende locaties:
- Stationstraat: t.h.v. kruispunt Sint-Antoniusstraat 
- Stationstraat: t.h.v. kruispunt Frans Noldusplein 
- Stationstraat: t.h.v. kruispunt Hemelrijklaan 
- Stationstraat: t.h.v. kruispunt Molenakkerstraat 
- Stationstraat: t.h.v. kruispunt Kammenstraat
- Stationstraat: t.h.v. kruispunt Molenheide
- Stationstraat: t.h.v. kruispunt Kloosterstraat 
- Stationstraat: t.h.v. kruispunt Molenstraat 
- Stationstraat: t.h.v. kruispunt Burgemeester Kenisstraat
- Stationstraat: t.h.v. kruispunt Rodenbachlaan
- Nieuwstraat: voor kruispunt Stationstraat (komende van Nederland)
- Nieuwstraat: t.h.v. kruispunt Dreef
- Nieuwstraat: t.h.v. kruispunt Nieuwstraat m.a.w. parking Kerk Essen-Centrum
- Nieuwstraat: t.h.v. kruispunt Hofstraat 
- Nieuwstraat: t.h.v. alle in- en uitritten Heuvelplein
- Nieuwstraat: t.h.v. kruispunt Beliestraat 
- Nieuwstraat: net na de sporthal (komende van Nederland)
- Handelstraat: t.h.v kruispunt Hemelrijklaan (komende van het station) 
- Moerkantsebaan: net voor helling viaduct
- Veldweg: t.h.v. kruispunt Kleine Veldweg 
- Kerkstraat: t.h.v. kruispunt Sint-Antoniusstraat 
- Kerkhofweg: t.h.v kruispunt Fredy Naulaertsstraat



- Alfons Van Ginderenstraat t.h.v kruispunt: Kerkhofweg (komende van de Kerkstraat)
- Alfons Van Ginderenstraat t.h.v kruispunt: Jozef Van Ruysseveltstraat 

De hekken worden voorzien van volgende signalisatie :
-een bord C3
-een onderbord “Uitgezonderd hulpdiensten”
-een bord “Manifestatie”
-de nodige verlichting

Art. 4: Afgesloten voor doorgaand verkeer
Volgende straat worden volledig voorbehouden aan plaatselijk verkeer:
- Kapelstraat
- Veldweg 
- Essen-Oldenburgstraat
- Witszenbergstraat
- Hradistkostraat
- Statievelden
- Handelsstraat
- Hemelrijklaan
- Lazaret 
- Kammenstraat
- Schepen Veraartstraat 
- Hemelrijkweg 
- Kloosterstraat 
- Rodenbachlaan
- Hondsberg 
- Schuurblok
- Guido Gezellelaan
- Nieuwstraat 
- Rietstraat
- Smeyerspad 
- Essendonk 
- Essendonkse Akker 
- Visserij
- Dreef
- Kuiperstraat
- Wasbrug 
- Watermolenstraat
- Melkerijstraat 
- Doornboom
- Kerkhofweg
- Jozef Van Ruysseveltstraat
- Frans Luyckxstraat 
- Marc Baetenstraat
- Fredy Naulaertsstraat 
- Kleine Veldweg
- Oude baan
- Molenstraat 
- Molenakkerstraat 
- Hofstraat



- Burgemeester Kenisstraat 
- Beliestraat
- Werf
- Magerbeek 
- Olympialaan
- Kerkstraat 
- Burgemeester Dierckxsstraat 
- Deken Verbiststraat 
- Albert Yssackerstraat 
- Alfons Tirelirenstraat 
- Dr. Jef Goossenaertstraat 

Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van een rood-wit hek op de rechter 
rijbaanhelft op volgende locaties :
- Kapelstraat: t.h.v. kruispunt Ring
- Veldweg: t.h.v. kruispunt Heikantstraat
- Handelstraat: t.h.v. Grensstraat 
- Essen-Oldenburgstraat: t.h.v kruispunt Grensstraat 
- Kammenstraat: t.h.v. kruispunt Grensstraat 
- Schuurblok: t.h.v. kruispunt Grensstraat
- Hondsberg: t.h.v. kruispunt Grensstraat
- Kloosterstraat: t.h.v. kruispunt Grensstraat
- Nieuwstraat: tussen Guido Gezellelaan en Nollekenstraat (komende van het Heuvelplein)
- Rietstraat: t.h.v. kruispunt Nollekenstraat 
- Essendonk: t.h.v. kruispunt Nollekenstraat
- Watermolenstraat: t.h.v. kruispunt Ring 
- Oude Baan: t.h.v. kruispunt Heikantstraat (komende van Molenstraat)
- Werf: t.h.v. kruispunt Oude Baan 
- Kapelstraat: t.h.v. kruispunt Ring 

Deze hekken worden voorzien van volgende signalisatie :
-een bord C3 + onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”
-een bord “Manifestatie”
-een bord F45
-een bord F41 (zie signalisatieplan omleiding) 
-de nodige verlichting

Art. 5: Eénrichtingsverkeer 
In volgende straat “Hemelrijk” wordt éénrichtingsverkeer ingesteld - rijrichting Grensstraat 
naar Moerkantsebaan is toegelaten – aangegeven d.m.v.:
- Hemelrijk kruispunt Grensstraat: “verkeersborden F19 + onderbord M5” 
- Hemelrijk kruispunt Moerkantsebaan: “verkeersborden C1 + onderbord M3” 
- Moerkantsebaan voor kruispunt Hemelrijk komende van Essen-Hoek: “Verkeersbord 

C31A” 
- Moerkantsebaan voor kruispunt Hemelrijk komende van het viaduct: “Verkeersbord 

C31B” 



Art. 6: Voorsignalisatie
Voorsignalisatie bestaande uit een bord F39 met de tekst “Essen-Centrum onderbroken 
Carnaval zondag 03/03/2019 van 09u tot 22u” en de nodige verlichting wordt geplaatst 
op de volgende locatie: 
- Essensesteenweg: net voorbij de grens - komende van Nederland 
- Moerkantsebaan: voor kruispunt Heikantlaan - komende van Essen-hoek
- Oude Baan: na kruispunt Heikantstraat – komende van Kalmthout
- Oude Baan: na kruispunt Beliestraat – komende van Kalmthout 
- Nieuwmoerseseteenweg: voor kruispunt Ring - komende van Nieuwmoer 
- Spijker: voor kruispunt Ringweg – komende van Kalmthout
- Kalmthoutsesteenweg: voor kruispunt Oude Baan - komende van Kalmthout
- Ring: na kruispunt Over D’Aa - komende van Kalmthout
- Ring: Voor kruispunt Kapelstraat – komende van Nederland 

Voorsignalisatie bestaande uit een bord F39 met de tekst “Spoorweg onderbroken 
Carnaval zondag 03/03/2019 van 09u tot 22u” en de nodige verlichting wordt geplaatst 
op de volgende locatie: 
- Oude baan: voor kruispunt Beliestraat (rijrichting Nederland)
- Kerkstraat: t.h.v. kruispunt met de Beliestraat (rijrichting viaduct)

Art. 7: Omleiding (zie apart signalisatieplan voor omleidingen)
De drie omleidingen lopen langs volgende straten: 
Ring  Essendonk  Nollekesstraat  Nieuwstraat  Grensstraat  Hemelrijk  
Heikantlaan  (Rinkvenstraat  Paviljoenweg  Donkweg)  Heikantstraat  Oude 
Baan  Kalmthoutsesteenweg  Spijker 

 Volgende omleiding wordt bewegwijzerd met borden F41 in twee richtingen:
Ring  Essendonk  Nollekensstraat  Nieuwstraat
Heikantstraat  Oude Baan  Kalmthoutsesteenweg  Spijker. 

 Volgende omleiding wordt bewegwijzerd met borden F41 in één richting:
Ring  Gensstraat  Hemelrijk  Heikantlaan

 Volgende omleiding wordt bewegwijzerd met borden F41 in twee richtingen + 3,5 ton: 
(gezien deze de overweg Heikant niet kunnen nemen)
Rinkvenstraat  Paviljoenweg  Donkweg

Art. 8: Parkeerverbod en stilstandsverbod
Er geldt een parkeer- en stilstandsverbod aan weerszijden dmv borden E3 met 
tijdsbepalende onderborden en onderpijlborden Xa-b-d op volgende locaties:
 Geheel verbod in de volgende straten: 
- Stationstraat
- Parking Okay (mits voorafgaandelijk afzetten met lint en toelating eigenaar)
- Spoorwegstraat
- Veldweg
- Parking Parochiecentrum Statie
- Wijngaardstraat
- Sint-Antoniusplein
- Sint-Antoniusstraat
- Kerkhofweg
- Alfons Van Ginderenstraat
-   Heuvelplein 



 Gedeeltelijk verbod in de volgende straatdelen: 
- Nieuwstraat: tussen kruispunt Stationstraat en de Ringweg 
- Handelstraat: tussen huisnummer 1 en 12
- Kerkstraat: tussen kruispunt Veldweg tot het kruispunt met de Sint-Antoniusstraat

Deze borden worden herhaald na elk kruispunt. Plaatsing van parkeer- en stilstandverbod 
dient minimum 4 kalenderdagen vooraf te gebeuren.

Art. 9: Vervanghalte De lijn
Op de ring tussen de Watermolenstraat en de Kapelstraat wordt in de rijrichting Kalmthout 
een vervanghalte van de Lijn voorzien.

Art. 10: Extra nadarhekken
Volgende locaties dienen volledig afgesloten met nadarhekken ter beveiliging van het 
publiek :
-binnenbocht Spoorwegstraat-Stationsstraat (thv station)
-binnenbocht Stationsstraat thv Kammenstraat
-binnen- en buitenbocht Stationsstraat-Nieuwstraat (thv kerk)

Art. 11: 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. 12: Hulpdiensten
Ten allen tijde dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten van minimum 
4 meter.


