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Vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer
n.a.v. de nieuwjaarsborrel in de Graafgracht op 19
januari 2019 - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Ann Schrijvers; de heer Marc Vanhengel

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Jos Massot, Graafgracht 6 B organiseert met de buurt een nieuwjaarsborrel op 19 januari 2019 en
vraagt om de straat (Graafgracht) hiervoor te mogen afsluiten.
Met de opbouw van de tenten wordt gestart vanaf 11.00 uur. De (nieuwjaars) borrel is vanaf 16.00
uur tot 20u (?) en hij vraagt dat de toegang tot de Graafgracht (komende van Heiwijkerweg) en op de
hoek Graafgracht/Berkenstraat enkele nadars geplaatst worden.
Het betreft hier een gemeenteweg.
De veiligheid van de deelnemers aan het burenfeest dient verzekerd te worden door het verkeer op de
locatie te beperken.
Juridische grond
• 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;
• het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer — KB 1 december 1975;
• het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 inzake de afmetingen en de
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
• de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
• het globaal aanvullend politiereglement op het wegverkeer op het grondgebied van de
gemeente Zutendaal — 27/01/2000; zoals gewijzigd bij latere besluiten;
• 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;
• het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 285-287;
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Artikel 1
N.a.v. het burenfeest op de openbare weg van de Graafgracht te Zutendaal op zaterdag 19 januari
2019 zal de Graafgracht worden afgesloten vanaf de kruising met de Heiwijkerweg tot aan de kruising
met de Berkenstraat van zaterdag 19 januari 2019 11.00 uur tot zondag 20 januari 2019 11.00 uur
voor alle doorgaand verkeer.

Artikel 2
Daartoe zal op de kruising met de Heiwijkerweg en de Berkenstraat nadar met verlichting en volgende
verkeerssignalisatie worden aangebracht: Verkeersbord C3.

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

De heer gouverneur van de provincie Limburg
Griffie van de politierechtbank Tongeren
Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren
Lokale politie Carma
Gemeentelijke technische dienst
de mobiliteitsambtenaar.

Artikel 4
Dit reglement wordt van kracht onmiddellijk na bekendmaking.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Burgemeesterbesluiten

burgemeester
Ann Schrijvers
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