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Uittreksel uit de notulen van
het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 4 december 2018
Aanwezig:

Lismont Patrick - burgemeester - voorzitter
Wicheler Jan, Scheepers Ingrid, Thierie Rita, Moyaers Geert, Princen
Annick - schepenen
Houbey Marcel - algemeen directeur

Afwezig:

009

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer : 2018/00081
Aanvrager: Coenen Ronald - Roland Snyersstraat 1, 3890 Gingelom
Aard: het invoeren van een verkeersverbod in de Roland Snyersstraat te Jeuk tijdens de
nieuwjaarsdrink op 19 januari 2019 vanaf 8u00 t.e.m. 20 januari 2019 om 20u00

Gelet de wet van 12 december 2006 tot toevoeging van het artikel 130 bis aan de nieuwe gemeentewet
waarbij de bevoegdheid tot het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer toegewezen
wordt aan het College van burgemeester en schepenen;
Gelet op het artikel 134 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 113 van het Koninklijk Besluit
houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op de aanvraag van Coenen Ronald, Roland Snyersstraat 1 te 3890 Gingelom om een
nieuwjaarsdrink in te richten op zaterdag 19 januari 2019;
Overwegende dat voor het verkrijgen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer het advies
van Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken dient gevolgd te worden; dat advies gevraagd
werd op 25/10/2018;
Overwegende dat het advies van de Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken afgeleverd
op 08/11/2018 Gunstig is;
Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid dat deze
maatregelen genomen worden;
Besluit:
Artikel 1: Op zaterdag 19 januari 2018 zal de jaarlijkse nieuwjaarsdrink in de Roland Snyersstraat
plaatsvinden.
Volgende verkeersregelingen zijn van kracht van zaterdag 19 januari 2019 vanaf 8u00 tot en met zondag 20
januari 2019 om 20u00;
-kruispunt Roland Snyersstraat – Hundelingenstraat :
2 nadars met dagslaper
C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + F45
C1 afdekken
A39 bijplaatsen

-kruispunt Roland Snyersstraat – Bloemenstraat :
2 nadars met dagslaper
C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer +F45
F19 afdekken
A39 bijplaatsen
Artikel 2: Aan het gemeentebestuur zal uit hoofde van onderhavige vergunning geen enkel burgerlijke
aansprakelijkheid ten laste kunnen gelegd worden, de inrichter blijft verantwoordelijk voor alle schade
veroorzaakt aan personen en goederen tijdens de duur van deze nieuwjaarsdrink.
Artikel 3: De organisator staat in voor het plaatsen van de nodige signalisatie en nadars afsluitingen
onder toezicht van de politie en voor het verwijderen ervan op het einde van de nieuwjaarsdrink.
Artikel 4: De organisator moet de bewoners van de omliggende straten met een brief inlichten over de
werken met een gedetailleerde beschrijving van de nieuwjaarsdrink.
Artikel 5: Overtreders van de beschikkingen van onderhavig reglement zullen worden gestraft met de
straffen voorzien bij de wet over de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit
van 16 maart 1968.
Artikel 6: Afschrift van onderhavig besluit wordt gezonden naar de Griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Hasselt, de Politierechtbank te Hasselt afdeling Sint-Truiden en aan de Bestendige Deputatie van
de Provincie Limburg, de inrichter en de lokale politie.
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