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Vaststelling tijdelijk politiereglement n.a.v. de
beachparty van Mijn Pub vzw op 13 juli 2019 - Advies
politiezone CARMA - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Ann Schrijvers, burgemeester-voorzitter; de heer Matty Coninx, schepen; de heer Dirk
Smits, schepen; mevrouw Marina Seurs, Schepen; de heer Marc Vanhengel, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Rozette Reyskens, Schepen

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Gelet op de beachpartij van vzw Mijn Pub op 13 juli 2019;
Gelet op de vraag van mevrouw Linda Geerts (aanvraag dd. 19.04.2019) om de Asserweg te
Wiemesmeer ter hoogte van nummer 5 te mogen afsluiten voor het verkeer en eventueel een
omleiding te voorzien;
Gelet op het advies van politiezone CARMA;
Overwegende dat de veiligheid van de bezoekers dient verzekerd te worden door het verkeer op de
locatie te beperken;
Juridische grond
Gelet op het KB 16 maart 1968, gewijzigd door de wet van 9 juni 1975 en de wet van 9 juli 1976
betreffende de politie op het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer — KB 1 december 1975;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 inzake de afmetingen en de
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Gelet op de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het globaal aanvullend politiereglement op het wegverkeer op het grondgebied van de
gemeente Zutendaal — 27/01/2000; zoals gewijzigd bij latere besluiten;
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Gelet op de wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet dd. 12/12/2006: voor tijdelijke
politieverordeningen is niet de gemeenteraad maar wel het college van burgemeester en schepenen
bevoegd;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikelen 56-57;

Besluit
Artikel 1
N.a.v. de beachparty van vzw Mijn Pub wordt de Asserweg te Wiemesmeer ter hoogte van nummer 5
afgesloten voor het verkeer van 13u tot 24u. De Asserweg wordt afgezet vanaf het kruispunt met de
Postesstraat tot aan het kruispunt met de Winkesstraat.
Daartoe zal op beide kruisingen nadar met volgende verkeerssignalisatie aangebracht worden:
Verkeersborden C3 en nadarhekken.
Er wordt een omleiding voorzien via de Postesstraat, kannunik Coenenstraat, Sint-Jozefsstraat,
Hederikstraat en Turfstraat. Tevens mag er gebruikt gemaakt worden van de Oude Postweg. Daartoe
zullen de borden 'uitzonderlijk plaatselijk verkeer' afgedekt worden. De voormelde beperking zal
aangeduid worden door de verkeerstekens voorgeschreven in het algemeen reglement van de politie
op het wergverkeer.

Artikel 2
Politiezone CARMA adviseert voor dit evenement het volgende:
• De organisator moet in orde zijn met alle vergunningen inzake uitbating en organisatie van
dergelijke evenementen
• Er moeten passende maatregelen genomen worden om alles veilig en zonder overlast te laten
verlopen
• De toegangen tot openbare en particuliere gebouwen moeten vrijgehouden worden
• De aanduidingen van de installaties van openbaar nut moeten vrijgehouden worden
• Een vrije doorgang van minimum 4 meter voor de hulpdiensten moet gegarandeerd zijn
• Er wordt geadviseerd dat er bewakingsagenten van een erkende security firma aan de
ingangen van het terrein aanwezig zijn en alle personen en voorwerpen controleren en indien
nodig fouilleren.
• Tevens moeten alle medewerkers van de organisatie op de hoogte zijn van het
dreigingsniveau 2 en een verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid aan de dag leggen met
aandacht voor verdachte personen, voertuigen, voorwerpen en situaties.
De organisatoren moeten het advies van de politiezone CARMA strikt navolgen.
De organisatoren verwittigen de geburen van de Asserweg een week op voorhand.

Artikel 3
De overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen worden bestraft met
politiestraffen.

Artikel 4
Eensluidend afschrift van dit reglement zal overgemaakt worden aan:
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•
•
•
•
•
•

De toezichthoudende overheid
Griffie van de politierechtbank te Tongeren
Griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren
Lokale politie CARMA
Gemeentelijke technische dienst
Mobiliteitsannbtenaar

Eensluidend afschrift van dit reglement zal bekendgemaakt worden via:
• Gemeentelijke Webtoepassing
• Webtoepassing ABB

Artikel 5
Dit reglement wordt van kracht onmiddellijk na bekendmaking.

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

algemeen directeur
Marc Vanhengel

burgemeester - voorzitter
Ann Schrijvers
chrift

algemeen dir eur/

burgemeester
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