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College van burgemeester en 
schepenen

Besluit Zitting van 17 augustus 2021

HD 1 Tijdelijk politiereglement betreffende het verkeer naar aanleiding 
van de 100 km challenge op zondag 22 augustus 2021 door 
Wandelsport Limburg

GOEDKEURING

Hoogdringend agendapunt

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Rita Moors, Eerste schepen; de heer Wim Vangeel, 
Tweede schepen; mevrouw Romi Soors, Vierde schepen; mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde schepen en 
voorzitter BCSD ; mevrouw Nadine Dethier, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Dirk Snyers, Derde schepen

Juridische motivering
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer
Ministerieel Besluit bepalende de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens
Ministeriële Omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en plaatsing der verkeerstekens
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikels 56, 286 en 287
Feitelijke motivering
Wandelsport Limburg heeft een aanvraag ingediend tot het organiseren van de 100 km challenge.
Het tijdelijke politiereglement betreffende het verkeer naar aanleiding van de 100 km challenge op 
zondag 22 augustus 2021 door Wandelsport Limburg dat goedgekeurd werd op het college van 
burgemeester en schepenen op 3 augustus 2021 werd nog niet gepubliceerd. De tekst van dit tijdelijk 
politiereglement vervangt het eerder opgemaakte tijdelijke politiereglement integraal.

Besluit

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op zondag 22 augustus 2021 van 10 tot 20 uur.

Artikel 2
Toelating wordt verleend aan Raf Jans, contactpersoon Wandelsport Limburg, om het openbare 
domein in gebruik te nemen gedurende het hierboven vermelde evenement.

Artikel 3
Parkeerverbod wordt opgelegd op de in artikel 1 vermelde dag en tijdstippen op een gedeelte van het 
Gemeenteplein aan de zijde van de kiosk en dit voor het evenement.
Dit gedeelte zal gemarkeerd worden  door parkeerverbodsborden, roodwit lint en / of nadarhekken.
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Artikel 4
Indien de maatregelen met betrekking tot Covid-19 dit evenement niet toelaten, vervalt dit tijdelijk 
politiereglement automatisch.

Namens Het College van burgemeester en schepenen
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