College van burgemeester en schepenen
Besluit

GOEDGEKEURD
Zitting van 13 februari 2018
Ruimte - Mobiliteit

20

2018_CBS_00103

Tijdelijk aanvullend verkeersreglement - kermissen 2018 Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Johny De Raeve; de heer Henri Schraepen; de heer Bram De Raeve; de heer Jules Achten;
mevrouw Lieve Vandeput; de heer Eric Vos; de heer Bart Telen

Verontschuldigd:
mevrouw Kristien Smets; mevrouw Ria Hendrikx

Beschrijving
Bevoegdheid
De wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Het KB van 1 december 1975 en zijn latere wijzigingen, houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer;
De Ministeriële Besluiten waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van
de verkeerstekens worden bepaald;
De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130 bis;
De decreten van de Vlaamse Regering, houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten.
Feiten context en argumentatie
Data van de jaarlijkse kermissen;
1.
2.
3.
4.

Jaarmarktkermis en jaarmarkt op zondag 18 maart 2018;
Heuvenkermis op zondag 8 april 2018;
Dorpskermis ‘klein’ op zondag 8 juli 2018;
Dorpskermis ‘groot’ op zondag 26 augustus 2018;

De adviezen van 1 februari 2018 vanwege het Agentschap Wegen en verkeer Limburg;
De adviezen van 2 februari 2018 vanwege De Lijn Limburg;
In het belang van de openbare orde, rust en veiligheid is het noodzakelijk dat er voor de inrichting van
bovengenoemde manifestaties, bijzondere verkeersmaatregelen worden getroffen;
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Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit om een tijdelijk aanvullend verkeersreglement uit
te vaardigen als volgt:
1.
2.
3.
4.
A.

Jaarmarktkermis en jaarmarkt op zondag 18 maart 2018;
Heuvenkermis op zondag 8 april 2018;
Dorpskermis ‘klein’ op zondag 8 juli 2018;
Dorpskermis ‘groot’ op zondag 26 augustus 2018;

JAARMARKTKERMIS EN JAARMARKT OP ZONDAG 18 MAART 2018

Artikel A.1:
Op de woensdag voor de kermiszondag te 15.00 uur tot de dinsdag na de kermiszondag te 08.00 uur is
het verkeer van voertuigen, uitgezonderd kermisvoertuigen en plaatselijk verkeer verboden op het plein
rond de kiosk, in de Dijkbeemdenweg tussen Heuvenstraat en Rozenkransweg en het Kerkplein tussen
gemeentehuis en kerk.
Op de kermiszondag van 05.00 tot 15.00 uur is tevens alle verkeer van voertuigen, uitgezonderd deze
die deelnemen aan de jaarmarkt, verboden in de Dorpsstraat en Heuvenstraat tussen Dorpsplein en
Kapelhof.
Artikel A.2:
Dit verbod wordt aan de weggebruikers ter kennis gebracht door middel van een afsluiting over de
ganse breedte van de rijbaan, voorzien van het verkeersbord C3. De signalisatie moet worden verlicht
tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en als de zichtbaarheid minder is
dan200 meter.
Artikel A.3:
Het is verboden te parkeren op het plein rond de kiosk, in de Dijkbeemdenweg tussen Heuvenstraat en
Rozenkransweg en het Kerkplein tussen gemeentehuis en kerk vanaf de woensdag voor kermiszondag
te 15.00 uur tot de dinsdag na de kermiszondag te 08.00 uur, uitgezonderd voor deze die deelnemen
aan de kermis.
Op de kermiszondag van 05.00 tot 15.00 uur is het parkeren ook verboden in de Dorpsstraat en
Heuvenstraat tussen Dorpsplein en Kapelhof, uitgezonderd voor deze die deelnemen aan de jaarmarkt.
Artikel A.4:
Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de verkeerstekens E1 met gepast
onderbord.
Artikel A.5:
Voor het doorgaand verkeer zal de volgende wegomlegging ingelegd worden:
Heuveneindeweg-Herestraat-Kludweg-Boddenveldweg-Vaartstraat-Steentweg-Houthalenseweg en
omgekeerd.
Artikel A.6:
Deze wegomleggingen worden ter kennis gebracht van de weggebruikers door de verkeerstekens C3,
en bijvoeging van de tekens D1a of D1b, F39, F41 en F45, geplaatst op een nadarafsluiting welke de
volledige rijbaan inneemt.
Artikel A.7:
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Door dit reglement worden de bestaande aanvullende gemeentelijke verkeersreglementen
opgeschort voor zover zij betrekking hebben op de straten bedoeld in de artikelen A.1, A.3 en A.5 en dit
voor zover deze strijdig zijn met huidig reglement.
B.

HEUVENKERMIS OP ZONDAG 8 APRIL 2018

Artikel B.1:
Op de woensdag voor de kermiszondag te 15.00 uur tot de dinsdag na de kermiszondag te 08.00 uur is
het verkeer van voertuigen, uitgezonderd kermisvoertuigen en plaatselijk verkeer verboden op het plein
rond de kiosk, in de Dijkbeemdenweg tussen Heuvenstraat en Rozenkransweg en het Kerkplein tussen
gemeentehuis en kerk.
Op de kermiszondag van 05.00 tot 15.00 uur is tevens alle verkeer van voertuigen, uitgezonderd deze
die deelnemen aan de jaarmarkt, verboden in de Dorpsstraat en Heuvenstraat tussen Dorpsplein en
Kapelhof.
Artikel B.2:
Dit verbod wordt aan de weggebruikers ter kennis gebracht door middel van een afsluiting over de
ganse breedte van de rijbaan, voorzien van het verkeersbord C3. De signalisatie moet worden verlicht
tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en als de zichtbaarheid minder is
dan200 meter.
Artikel B.3:
Het is verboden te parkeren op het plein rond de kiosk, in de Dijkbeemdenweg tussen Heuvenstraat en
Rozenkransweg en het Kerkplein tussen gemeentehuis en kerk vanaf de woensdag voor kermiszondag
te 15.00 uur tot de dinsdag na de kermiszondag te 08.00 uur, uitgezonderd voor deze die deelnemen
aan de kermis.
Op de kermiszondag van 05.00 tot 15.00 uur is het parkeren ook verboden in de Dorpsstraat en
Heuvenstraat tussen Dorpsplein en Kapelhof, uitgezonderd voor deze die deelnemen aan de jaarmarkt.
Artikel B.4:
Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de verkeerstekens E1 met gepast
onderbord.
Artikel B.5:
Voor het doorgaand verkeer zal de volgende wegomlegging ingelegd worden:
Heuveneindeweg-Herestraat-Kludweg-Boddenveldweg-Vaartstraat-Steentweg-Houthalenseweg en
omgekeerd.
Artikel B.6:
Deze wegomleggingen worden ter kennis gebracht van de weggebruikers door de verkeerstekens C3,
en bijvoeging van de tekens D1a of D1b, F39, F41 en F45, geplaatst op een nadarafsluiting welke de
volledige rijbaan inneemt.
Artikel B.7:
Door dit reglement worden de bestaande aanvullende gemeentelijke verkeersreglementen
opgeschort voor zover zij betrekking hebben op de straten bedoeld in de artikelen B.1, B.3 en B.5 en dit
voor zover deze strijdig zijn met huidig reglement.
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C.

DORPSKERMIS ‘KLEIN’ OP ZONDAG 8 JULI 2018

Artikel C.1:
Op de donderdag voor de kermiszondag te 08.00 uur tot de dinsdag na de kermiszondag te 08.00 uur is
het verkeer van voertuigen, uitgezonderd kermisvoertuigen en plaatselijk verkeer verboden op het
Dorpsplein (noordelijkste deel parking).
Artikel C.2:
Dit verbod wordt aan de weggebruikers ter kennis gebracht door middel van een afsluiting over de
ganse breedte van de rijbaan, voorzien van het verkeersbord C3. De signalisatie moet worden verlicht
tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en als de zichtbaarheid minder is
dan200 meter.
Artikel C.3:
Het is verboden te parkeren op het Dorpsplein, noordelijkste deel parking vanaf de donderdag voor
kermiszondag te 08.00 uur tot de dinsdag na de kermiszondag te 08.00 uur, uitgezonderd voor deze die
deelnemen aan de kermis.
Artikel C.4:
Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de verkeerstekens E1 met gepast
onderbord.
Artikel C.5:
Door dit reglement worden de bestaande aanvullende gemeentelijke verkeersreglementen
opgeschort voor zover zij betrekking hebben op de wegen en weggedeelten bedoeld in de artikelen
C.1 en C.3 en dit voor zover deze strijdig zijn met huidig reglement.
D.

DORPKERMIS ‘GROOT’ OP ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018

Artikel D.1:
Op de donderdag voor de kermiszondag te 08.00 uur tot de dinsdag na de kermiszondag te 08.00 uur is
het verkeer van voertuigen, uitgezonderd kermisvoertuigen en plaatselijk verkeer verboden op het
Dorpsplein (noordelijkste deel parking).
Artikel D.2:
Dit verbod wordt aan de weggebruikers ter kennis gebracht door middel van een afsluiting over de
ganse breedte van de rijbaan, voorzien van het verkeersbord C3. De signalisatie moet worden verlicht
tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en als de zichtbaarheid minder is
dan200 meter.
Artikel D.3:
Het is verboden te parkeren op het Dorpsplein, noordelijkste deel parking vanaf de donderdag voor
kermiszondag te 08.00 uur tot de dinsdag na de kermiszondag te 08.00 uur, uitgezonderd voor deze die
deelnemen aan de kermis.
Artikel D.4:
Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de verkeerstekens E1 met gepast
onderbord.
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Artikel D.5:
Door dit reglement worden de bestaande aanvullende gemeentelijke verkeersreglementen
opgeschort voor zover zij betrekking hebben op de wegen en weggedeelten bedoeld in de artikelen
D.1 en D.3 en dit voor zover deze strijdig zijn met huidig reglement.

Artikel 2
Inbreuken op de beschikkingen van onderhavige verordening kunnen vastgesteld worden door de
leden van de federale en lokale politie.

Artikel 3
Inbreuken op de beschikkingen van onderhavige verordening worden bestraft met politiestraffen, voor
zover door wetten die op dit stuk zouden bestaan, geen andere straffen zijn voorzien.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen beveelt dat onderhavige verordening zal
bekendgemaakt worden overeenkomstig het gemeentedecreet.

Artikel 5
Afschriften van deze verordening worden gezonden aan de provinciegouverneur en aan de
hoofdgriffiers van de Rechtbank van Eerste Aanleg en Politierechtbank te Hasselt.

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

Secretaris
Bart Telen
Burgemeester
Johny De Raeve
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