Provincie
Limburg

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Arrondissement
Hasselt

Gemeente
Zutendaal

Zitting van : 4 juli 2016
Aanwezig:
Jef Bobbaers - burgemeester-voorzitter
Raymond Thijs, Ann Schrijvers, Harry Vanherf, Dirk Smits - schepenen
Matty Coninx - OCMW voorzitter - schepen
Marc Vanhengel - gemeentesecretaris

Vaststelling periodiek politiereglement op het verkeer n.a.v. jaarlijks weerkerende organisaties: Lekker
Lokaal
HET COLLEGE:
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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 koninldijk besluit van 16 maart
1968;
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;
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;
Overwegende dat er jaarlijks de (voor)laatste zondag van september een duurzaam festival plaatsvindt in Gebroek,
Lekker Lokaal genaamd;
Gelet op de vraag van de gemeentelijke werkgroep 'Lekker Lokaal' om verkeersbeperkende maatregelen in de
buurt;
Overwegende dat de veiligheid van de bezoekers aan de manifestatie dient gewaarborgd;
BESLUIT:
ART.1.- N.a.v. de jaarlijkse organisatie op de (voor)laatste zondag van september: Duurzaam festival 'Lekker

Lokaal' in (3ebroek wordt de Zuurbroekstraat straat voor de duur van de opbouw-evenement-afbraak
(dag zelf) afgesloten voor alle doorgaand verkeer vanaf de kruising met de Bruidsstraat tot aan de kruising
met de Pastoorsstraat.
Daartoe zal er nadar met verkeersbord Cl geplaatst worden begin en einde van het afgesloten gedeelte
Zuurbroekstraat.
Enkel buurtbewoners, standhouders en medewerkers van het evenement worden toegelaten. Zij dienen
in bezit te zijn van een doorgangsbewijs afgeleverd door de gemeente.
Verder zijn ook bezoekers van het evenement met een gehandicaptenparkeerkaart toegelaten.
Tenslotte is elk vervoermiddel ingezet door de gemeente om het transport van minder mobiele
bezoekers te verzekeren toegestaan.
ART.2.- De overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen worden bestraft met
politiestraffen.
ART.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 MidLim
•
Technische dienst.
ART.4.- De bekendmaking van dit besluit gebeurt overeenkomstig 186-187 van het Gemeentedecreet.
ART.5.- Dit reglement wordt van kracht onmiddellijk na bekendmaking.

Gedaan in voormelde zitting.
NAMENS HET COLLEGE:
Op bevel:
de gemeentesecretaris
w.g.) Marc Vanhengel

de burgemeester-voorzitter
w.g.) Jef Bobbaers
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
de burgemeester

