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Vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer
n.a.v. het Feest Vurige Hoop op 12 januari 2019 Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Ann Schrijvers, burgemeester-voorzitter; de heer Raymond Thijs, schepen; de heer Dirk
Smits, schepen; de heer Jef Bobbaers, schepen; de heer Matty Coninx, schepen; de heer Ward
Lannbrechts, OCMW-voorzitter schepen; de heer Marc Vanhengel, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Gelet op de organisatie van het gemeentebestuur Zutendaal; nieuwjaarsreceptie voor de bevolking op
zaterdag12 januari 2019, verder het Feest Vurige Hoop genoemd;
Gelet op de locatie van het evenement:Vijverplein (centrum Zutendaal);
Gelet op het bijgevoegde verkeerssignalisatieplan;
Overwegende dat er zich een aantal verkeersmaatregelen opdringen om alles veilig te laten verlopen;

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;
Gelet op de wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet dcl. 12/12/2006: voor tijdelijke
politieverordeningen is niet de gemeenteraad maar wel het college van burgemeester en schepenen
bevoegd;
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Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikelen 186-187;

Besluit
Artikel 1
N.a.v. het Feest Vurige Hoop op 12 januari 2019 zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:
Parkeerverbod:
Omwille van de opbouw van de tenten en podium:
-vrijdag 11/01/2019 om 24.00 u tot en met maandag 14/01/2019 om 12.00 u: zijstraat kant De Klok
-vrijdag 11/01/2019 om 08.00 u tot en met maandag 14/01/2019 om 16.00 u: parking Vijverplein
Omwille van voorbehouden parking voor medewerkers en artiesten:
-zaterdag 12/01/2019 van 00.00 u tot 24.00 u: parkeerplaatsen aan parochiecentrum en
parkeerplaatsen op Schoolstraat links en rechts tot aan afsluiting.
Afsluiting straten:
Vijverplein

-woensdag 9/01/2019 om 08.00 u tot en met maandag 14/01/2019 om 16.00 u: zijstraat kant De
Kapelanij tussen de inrit en de uitrit van de parking omwille van opbouw (en afbraak) witte tent
-zaterdag 12/01/2019 om 08.00 u tot en met zondag 13/01/2019 om 12.00 u: zijstraat kant De Klok
-zaterdag 12/01/2019 om 12.00 u tot en met zondag 13/01/2019 om 12.00 u: zijstraat kant pastorie
Er komen afsluitingen ter hoogte van kruisingen met Daalstraat (links en rechts), met Schoolstraat
(ter hoogte van PC) en met Vonderstraat.
Daalstraat

-zaterdag 13/01/2019 van 15.00 u tot en met 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 afsluiting voorbij het Vijverplein en de rotonde met de Bilzerweg. Handelaars
blijven bereikbaar.
0.4.-Vrouwestraat

-zaterdag 13/01/2019 van 15.00 u tot en met 24.00 u: de 0.-L-Vrouwestraat wordt afgesloten in de
(hoekige) bocht voor doorgaand verkeer behalve voor de feestbus; plaatselijk verkeer is mogelijk in
de richting van de Hoogstraat én in de richting van de Daalstraat tot aan de inrit parking OCMW.
Voorbij deze inrit is in de richting van de Daalstraat alle verkeer verboden behalve voor de feestbus.
Omleiding:
-zaterdag 13/01/2019 om 15.00 u tot en met 24.00 u: het doorgaand verkeer bestemd voor Lanaken
en Maasmechelen wordt omgeleid via de Molenblookstraat en de Hoogstraat; het plaatselijk verkeer in
de Daalstraat wordt omgeleid via de Veldstraat.
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Speciale maatregelen:
Het elektronisch bord van Politie Carma zal geplaatst worden aan de rotonde met de Bilzerweg met de
waarschuwing dat er een evenement plaatsvindt.
Tevens zijn er extra gemeenschapswachten voorzien aan de rotonde centrum en in de 0.-L.Vrouwestraat.
Er wordt een extra parking voorzien op het Mariapark (ingang via 0.-L.-Vrouwestraat).

Artikel 2
De verkeerssignalisatie zal cfr. het algemeen reglement op de op de politie van het wegverkeer en het
gebruik van de openbare weg geplaatst worden.

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
-Politie Carma
-Gemeentelijke technische dienst
-Ellen Kossig, Mobiliteit

Artikel 4
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
Voor eensluidend afschrift

al emeen rect ur

burgemeester
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