Provincie
Limburg

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BURGEMEESTER

Arrondissement

Zitting van : 17 augustus 2015

Hasselt
Aanwezig:
Jef Bobbaers - burgemeester-voorzitter
Gemeente
Zutendaal

Politieverordening op het parkeren n.a.v. bouwwerken in het centrum (project Dorperveld)

DE BURGEMEESTER:
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het algemeen aanvullend politiereglement op het verkeer voor het grondgebied Zutendaal, zoals laatst
gewijzigd op 24 oktober 2013;
Gelet op reglement op administratieve sancties van 30/6/2005 zoals gewijzigd door latere besluiten;
Gelet op de algemene politieverordening voor de politiezone en de bijzondere politieverordening voor het
grondgebied Zutendaal van 30/6/2005, waarin vervat de politieverordening op parkeren, zoals gewijzigd door
latere besluiten;
Gelet op het advies van Luc Geerits, commissaris Component verkeer van de Lokale Politie MidLim inzake het
uitbreiden van de blauwe zone in Zutendaal-centrum;
Gelet op de bouwwerken in het centrum: bouwproject Dorperveld;
Overwegende dat deze werkzaamheden een weerslag hebben op de openbare orde;
Overwegende dat de parking langs de Sprinkelestraat op de hoek van de Dorpsstraat zal veranderen in een
werfzone;
Overwegende dat het aantal parkeerplaatsen in het centrum sterk zal verminderen ten gevolge van de
afgebakende werfzone voor deze werken;
Overwegende dat het aangewezen is om een blauwe zone in te voeren op het Nettersheimplein;
Overwegende dat het tevens aangewezen is om de parkeervoorschriften langs de Sprinkelestraat en Nieuwstraat
te versoepelen;
BESLUIT:
ART.1.- De hierna volgende maatregelen zijn van kracht vanaf heden naar aanleiding van de
bouwwerken in het centrum 'Bouwproject Dorperveld' voor de duur van de werken:
•
•

Het instellen van een blauwe zone op het Nettersheimplein, aangeduid met de borden begin en
einde van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) en het onderbord van 'van 9 tot 18 u'.
Het verwijderen van de onderborden "alle dagen", behorend bij de parkeerborden langs de
Sprinkelestraat en de Nieuwstraat.

ART.2.- Teneinde de toegang naar het parkeerterrein Nettersheimplein te vergemakkelijken wordt de
doorgang tussen Sprinkelestraat en Nettersheimplein opengesteld voor verkeer: enkele richting vanaf
de Sprinkelestraat.

ART.3.- De verkeersborden zullen wordt geplaatst volgens verkeersplan in bijlage.
ART.4.- Overtredingen van deze verordening worden bestraft met GAS-boetes.
ART.5.- Dit besluit treedt in werking op het ogenblik van zijn bekendmaking en zal opgeheven
worden aan het einde van de werken.
ART.6.- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
-de technische dienst voor uitvoering
-het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging
-de griffie van de politierechtbank Tongeren
-de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
-Politie MidLim.

Gedaan in voormelde zitting.
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