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Vaststelling periodiek aanvullend reglement op het
verkeer n.a.v. jaarlijks weerkerende activiteiten:
Avondmarkt - laatste maandag bouwverlof Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Ann Schrijvers, burgemeester-voorzitter; de heer Raymond Thijs, schepen; de heer Harry
Vanherf, schepen; de heer Dirk Smits, schepen; de heer Jef Bobbaers, schepen; de heer Ward
Lambrechts, OCMW-voorzitter schepen; de heer Marc Vanhengel, gemeentesecretaris

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Overwegende dat er jaarlijks de laatste maandag van het bouwverlof (eind juli/begin augustus) een
Avondmarkt plaatsvindt in de Daalstraat;
Overwegende dat er t.g.v. de avondmarkt op het Vijverplein een horecazone wordt ingericht;
Gelet op de vraag van de organisatoren, de plaatselijke middenstandvereniging ZMV, om
verkeersbeperkende maatregelen in de Daalstraat en omgeving Vijverplein;
Overwegende dat de veiligheid van de bezoekers aan de manifestatie dient gewaarborgd;
Juridische grond
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op artikelen 186-187 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het globaal aanvullend politiereglement op het wegverkeer op het grondgebied van de
gemeente Zutendaal — 27/01/2000; zoals gewijzigd bij latere besluiten;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2009 houdende delegatie bevoegdheid aan het
college van burgemeester en schepenen voor wat betreft periodieke aanvullende reglementen op het
verkeer;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968;

Besluit
Artikel 1
N.a.v. de jaarlijks weerkerende activiteit van ZMV (Zutendaals Middenstandsvereniging): organisatie
van een Avondmarkt in de Daalstraat, op de laatste maandag van het bouwverlof, zijn volgende
maatregelen van kracht:
Parkeerverbod:
Voor en na het evenement: dag(en) van de opbouw - afbraak van tent(en) en podium op het
Vijverplein
De dag van het evenement: van 07.00 u tot 24.00 u parking Vijverplein en parkeerplaatsen kant De
Klok.

Afsluiting straten:
de dag van het evenement van 12.00 u tot 24.00 u:
- Daalstraat vanaf rotonde centrum tot einde Daalstraat aan rotonde met Bilzerweg voor doorgaand
verkeer; plaatselijk verkeer is toegestaan op de Daalstraat tussen de kruising met
Delstraat/Sledderlosestraat en de rotonde met de Bilzerweg en handelaars blijven bereikbaar.
-Vijverplein links (kant Klok) en rechts (kant Pastorie)
-verder alle wegen die aansluiten op de Daalstraat (links en rechts) die zich vóór de aansluiting van de
Daalstraat met de Delstraat (links) en de Sledderlosestraat (rechts) bevinden.

Omleiding:
de dag van het evenement: van 12.00 u tot 24.00 u:
het doorgaand verkeer bestemd voor Lanaken en Maasmechelen wordt omgeleid via de
Molenblookstraat en de Hoogstraat.
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Parkeren:
de dag van het evenement:
De verplichting tot het leggen van een parkeerschijf op het Gemeenteplein wordt vanaf 12.00 u
opgeheven.
Daartoe wordt het verkeersbord afgedekt.
-de weide aan het Mariapark (0.-L-Vrouwestraat) wordt voorzien als extra parkeergelegenheid.

Artikel 2
De overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen worden bestraft met
politiestraffen.

Artikel 3
.- Eensluidend afschrift van dit reglement zal overgemaakt worden aan:
•
•
•
•
•
•
•

De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
De heer gouverneur van de provincie Limburg
Griffie van de politierechtbank te Tongeren
Griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren
Lokale Politie Carma
Gemeentelijke dienst Mobiliteit
Technische dienst.

Artikel 4
De bekendmaking van dit besluit gebeurt overeenkomstig 186-187 van het Gemeentedecreet.

Artikel 5
Dit reglement wordt van kracht onmiddellijk na bekendmaking.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen

gemeentesecretaris
Marc Vanhengel

burgemeester - voorzitter
Ann Schrijvers
Voor eensluidend afschrift

gemeentesecre‘

burgemeester
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