
 

 

 

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen  
015 44 65 50 - info@vsv.be - www.vsv.be  

 
 
 

Opstellen advies bij wegenwerken en evenementen - 
lesdag 1 
Donderdag 28 april 2022 | VAC, Leuven 
 
‘Inleidende verkeersbegrippen’ 
 

 

Gerry Peeters, CP Diensthoofd, Wegpolitie Limburg 
 

09.15 uur Verwelkoming en kennismaking 
Ine Herten (projectverantwoordelijke Vorming professionals, VSV) 

09.30 uur Inleiding tot de verkeerskunde 
Willy Miermans (mobiliteits- en verkeersspecialist) 

• Categorisering van wegen 
• Minder borden, meer verkeersveiligheid 
• Geïntegreerde aanpak van verkeers- en mobiliteitsproblemen 
• 10 geboden voor een verkeersveilige gemeente 

12.15 uur Middagpauze 

13.15 uur Signalisatie bij wegenwerken – focus op de wegcode 
Erik Caelen (Verkeerskundige en mobiliteitsadviseur, Brulocalis) 

• Wie plaatst de verkeerstekens? 
• Signalisatie bij verkeersbelemmering, werken op de openbare weg en van containers 
• Verantwoordelijke signalisatie 
• Vergeet de verplaatsingen van de zachte weggebruiker niet! 
• Signalisatieplannen 

16.15 uur Einde 
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Opstellen advies bij wegenwerken en evenementen - 
lesdag 2 
Dinsdag 10 mei 2022 | VAC, Leuven 
 
‘Aanpak tijdelijke evenementen/wegenwerken: wie doet wat? – 
omleidingen – wetgeving’ 
 

 

Gerry Peeters, CP Diensthoofd, Wegpolitie Limburg 
 

09.15 uur Inleiding 
Gerry Peeters (CP Diensthoofd, Wegpolitie Limburg) 

09.30 uur Mobiliteitsaanpak bij evenementen: waarom aandacht besteden aan mobiliteit? 
Bart Busschaert (mobiliteitsexpert, Scelta Mobility) 
Hoe tijdelijke verkeermaatregelen bij evenementen inrichten? 

• Evenementen en verkeer 
• Mobiliteitsaanpak voor evenementen 
• Tijdelijke signalisatie bij evenementen 
• Parcours 

12.00 uur Middagpauze 

12.45 uur GIPOD 
Evy Tortelboom (Relatiebeheerder, Informatie Vlaanderen) 
Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of 
manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt 
tussen nuts- en wegenwerken.  

14.00 uur Pauze 
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14.15 uur Rol van de politie bij evenementen en wegenwerken 
Gerry Peeters (CP Diensthoofd, Wegpolitie Limburg) 

• Adviesfunctie van de politie (grenzen van de adviserende rol, het lokaal onderzoek voor een 
objectief advies, het advies met meerdere oplossingen…)  

• Politionele benadering bij de plaatsing en controle van wegsignalisatie (MB 11-10-1976, aanvullende 
reglementen gemeente/AWV-politieverordeningen-politiebesluit bespreking, voorbeelden en 
praktijkopmaak…) 

• Concept wegsignalisatie (verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en oefeningen op het MB 11-10-
1976…)     

• Beheer evenementen, omzendbrief OOP41, genegotieerd beheer van en openbare ruimte. 
• Risicoanalyse/risicobeeld 
• Preventieve of reactieve maatregelen (politie en/of partners) 
• Faciliteren evenementen/leefbaarheid buurtbewoners 

16.15 uur Einde  
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Opstellen advies bij wegenwerken en evenementen - 
lesdag 3 
Donderdag 12 mei 2022 | VAC, Leuven 
 
‘Uitwerken verkeersadvies’ 
 

 

Gerry Peeters, CP Diensthoofd, Wegpolitie Limburg 
 

09.15 uur Inleiding 
Gerry Peeters (CP Diensthoofd, Wegpolitie Limburg) 

09.20 uur Deel 1 
Gerry Peeters (CP Diensthoofd, Wegpolitie Limburg) 
Na een korte theoretische toelichting over het opstellen van een tijdelijke politieverordening, gaan de 
cursisten in groep aan de slag om enkele cases uit te werken. 

12.15 uur Middagpauze  

13.15 uur Deel 2  
Gerry Peeters (CP Diensthoofd, Wegpolitie Limburg) 
Na een korte theoretische toelichting over het opstellen van een tijdelijke politieverordening, gaan de 
cursisten in groep aan de slag om enkele cases uit te werken. 

16.15 uur Einde  


