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College van burgemeester en 
schepenen

Besluit Zitting van 8 november 2022

37 Tijdelijk politiereglement betreffende het verkeer naar aanleiding 
van ‘Lummen for Life’ door gemeentebestuur Lummen in 
samenwerking met  KWB en Alertbikers op 2 december 2022 

GOEDKEURING

Aanwezig:
mevrouw Rita Moors, Eerste schepen; de heer Wim Vangeel, Burgemeester wnd; de heer Dirk 
Snyers, Derde schepen; mevrouw Romi Soors, Vierde schepen; mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde 
schepen en voorzitter BCSD ; de heer Bart Vissers, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Luc Wouters, Burgemeester

Juridische motivering
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere wijzigingen 

Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen 

Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen 

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder de artikels 119 en 130bis 

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens 

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens 

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikels 56, 286 en 287 

Aanvullend reglement van 21 oktober 2019 houdende maatregelen met betrekking tot parkeerplaatsen 
voor elektrisch autodelen

Feitelijke motivering
Op vrijdag 2 december 2022, tussen 17.00 en 03.00 uur, vindt in en rond sportcomplex Vijfsprong 
‘Lummen for Life’ plaats, georganiseerd door het gemeentebestuur van Lummen en diverse 
verenigingen. In het kader van ‘Lummen for Life’ vinden onder meer twee grotere evenementen 
plaats: een mountainbikerit en een urban run. 

Voor ‘Lummen for Life’ worden heel wat bezoekers verwacht. 

Een deel van de Sportweg zal gebruikt worden onder meer voor het opstellen van een toiletwagen, 
een fietsenstalling, een fietsafspuitstand. Er zullen zich daarenboven heel wat bezoekers op de 
Sportweg bevinden. 
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Op drie tennisvelden van T.C. Lummen wordt tussen 20.45 en ongeveer 21.15 uur vuurwerk 
afgeschoten. Rond deze locatie wordt tijdelijk een veiligheidszone afgebakend, die niet toegankelijk is 
voor bezoekers. 

Het is wenselijk dat elke toegang tot deze veiligheidszone bemand wordt. 

Via de verbindingsweg die achter het Chiro-KSA-lokaal evenwijdig met de autosnelweg loopt en 
rechtstreeks toegang geeft tot de Vandermarckestraat blijven het tennisclublokaal en beide 
hondenclubs steeds bereikbaar. 

Deze verbindingsweg moet steeds beschikbaar blijven voor hulpdiensten. Vandaar dat er niet 
geparkeerd mag worden van aan de tennishal en de evenementenweide tot net vóór het brede 
gedeelte ter hoogte van de Vandermarckestraat. 

Het is wenselijk dat het verbindingswegje parking Sportweg – KSA-lokaal na de doortocht van de 
Urban Run gebruikt kan worden door artiesten om zich backstage te kunnen begeven. 

Hiervoor dienen vóór het begin van Lummen for Life de paaltjes verwijderd te worden die zich aan het 
begin van dit verbindingswegje bevinden. 

Voor het plaatsen van de tenten op de parking aan het Sportcomplex wordt parkeerverbod voorzien 
op een gedeelte van de parking vanaf donderdag 01 december 2022.

Via het tweerichtingsverkeer in het eerste gedeelte van de Sportweg, gezien vanaf de Groenstraat, 
blijft de gemeentelijke bibliotheek en de achterliggende parking bereikbaar voor het 
motorvoertuigenverkeer, behalve tijdens het eindgedeelte van de Urban Run. 

Het vertrek van de Urban Run is voorzien in de Sportweg, ter hoogte van de Finse piste, om 19.15 
uur. 

Het vertrek van de mountainbiketour is voorzien tussen 18.00 en 19.00 uur.

De omloop van de Urban Run is bepaald en een lijst is bijgevoegd.

Het is wenselijk dat tijdens de Urban Run de straten, wegen en paden van het parcours afgesloten 
worden voor het motorvoertuigenverkeer, behalve voor bewoners, hulpverleners en bezoekers WZC. 

Het is wenselijk dat het rustoord, gelegen in de Wijngaardstraat, bereikbaar blijft. 

Bus 90 van vervoersmaatschappij De Lijn zal tussen 18.00 en 21.30 uur omgeleid worden en 
bijgevolg dan niet rijden in de Vandermarckestraat en de Groenstraat. 

Bewoners die zich op het parcours van de Urban Run begeven, dienen het parcours zo snel mogelijk 
te verlaten. Aan hen zal op voorhand duidelijk gemaakt worden dat wachttijden aanzienlijk kunnen 
zijn. 

Het is wenselijk dat er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar blijft voor andersvaliden. 

Bezoekers en deelnemers wordt aangeraden zo veel mogelijk gebruik te maken van de randparkings. 

Ook de parking en sportvelden van O.C. Sint-Ferdinand mogen gebruikt worden als 
parkeergelegenheid. 

Het is wenselijk dat in de Sint-Ferdinandstraat elke afsluiting (Larenstraat, Hoogstraat, parking) 
bemand wordt. 

Het is wenselijk dat de afsluiting van de Kerkstraat ter hoogte van de Ringlaan bemand wordt. 

Zowel de vlotte doorgang van het gewone verkeer als de veiligheid van deelnemers, toeschouwers, 
bezoekers en medewerkers moeten verzekerd worden. Vandaar dat verkeersmaatregelen 
noodzakelijk zijn.

Besluit

Artikel 1
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Dit reglement is van toepassing van woensdag 30 november 2022 om 08.00 uur tot zaterdag 3 
december om 03.00 uur.

Artikel 2
Tussen 18.00 en 21.00 uur wordt verboden voor motorvoertuigenverkeer, uitgezonderd voor 
medewerkers voor het opstellen van de nodige signalisatie: een deel (het deel met de kiosk) van het 
Gemeenteplein (een deel van het plein zelf).

Artikel 3
Van 17.00 uur tot het einde van de Urban Run (voorzien om 21.00 uur) wordt parkeerverbod 
opgelegd:

- langs het verbindingswegje parking Sportweg – KSA-lokaal en dit tot net voor de hondenclubs (tot ná 
de doortocht van de Urban Run);

- in een gedeelte van de Vandermarckestraat, namelijk vanaf de aansluiting met de Sportweg tot en 
met de aansluiting met de Prelaat Knaepenstraat;

- in de Groenstraat;

- op het Gemeenteplein in zijn totaliteit;

- in de Kerkstraat van de aansluiting met de Ringlaan tot de aansluiting met het Gemeenteplein;

- langs het verbindingswegje Gemeenteplein-Dorpsstraat;

- in een gedeelte van de Dorpsstraat, namelijk vanaf de aansluiting met de Fagnoulestraat tot en met 
de aansluiting met de Pastoor Frederickxstraat;

- op het achterste gedeelte (ongeveer 10 meter) van de bibliotheekparking, en dit over de hele 
breedte.

Artikel 4
Van 17.00 uur tot het einde van de Urban Run (voorzien om 21.00 uur) worden enkele tijdelijke 
andersvalidenparkings gecreëerd op de parking achter de kerk, namelijk op de tweede strook 
parkeerplaatsen vanaf rechts, gezien vanuit de Burggrachtstraat richting kerk. 

Deze andersvalidenparkings zullen gemarkeerd worden door speciale tijdelijke verkeersborden.

Artikel 5
Van 18.00 uur tot het einde van de Urban Run (voorzien om 21.00 uur) worden verboden voor het 
motorvoertuigenverkeer de wegen, weggedeelten, verbindingswegen, paden die deel uitmaken van 
het parcours van deze Urban Run, 

- behalve voor bewoners, voor wat het gehele parcours betreft;

- behalve voor de bussen van vervoersmaatschappij De Lijn. 

Afgesloten zal bijgevolg worden het gebied afgebakend tussen de volgende punten.

- de Meerlestraat 

- de Kerkstraat ter hoogte van de Ringlaan (deelnemers dienen het stuk tussen de aansluiting met de 
Meerlestraat tot aansluiting met Ringlaan zich te verplaatsen op het voetpad en niet op de openbare 
weg)

- de Neerstraat ter hoogte van het Gemeenteplein

- de Dorpsstraat ter hoogte van de Dr. Vanderhoeydonckstraat

- de Dr. Vanderhoeydonckstraat ter hoogte van de Zonnestraat

- de Groenstraat ter hoogte van de aansluiting met Lindekensveld
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- de Vandermarckestraat iets voor de aansluiting met de onverharde weg die achter het Chiro-KSA-
lokaal loopt, en dit gezien richting de Sint-Ferdinandstraat

- de Sint-Ferdinandstraat vanaf de parking tot aan de Vandermarckestraat 

Deze locaties zullen aangeduid worden met een verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd 
bewoners’, met extra nadar en verlichting, en met de bijkomende vermelding ‘evenement’.

Artikel 6
Van 18.00 uur tot het einde van de Urban Run (voorzien om 21.00 uur) wordt het eenrichtingsverkeer 
opgeheven:

- in de Burggrachtstraat;

Hiervoor zullen niet alleen de nodige tijdelijke verkeersborden geplaatst worden, maar zullen ook de 
desbetreffende permanente verkeersborden afgedekt worden (Ringlaan, Burggrachtstraat, parking 
Burggrachtstraat, Neerstraat …).

Artikel 7
Worden onttrokken aan het motorvoertuigenverkeer, uitgezonderd voor artiesten, medewerkers en 
organisatoren:

- een deel van het verharde stuk Sportweg, namelijk vanaf de aansluiting met de Vandermarckestraat 
tot aan de toegang tot de gemeentelijke bibliotheek, en dit tijdens de in artikel 1 vermelde periode;

- een deel van het niet-verharde stuk Sportweg, namelijk vanaf het verharde gedeelte tot voorbij het 
Chiro-KSA-lokaal maar nog vóór de aansluiting met de onverharde weg die achter het Chiro-KSA-
lokaal loopt (en rechtstreeks toegang geeft tot de Vandermarckestraat), en dit ná de doortocht van de 
Urban Run tot zaterdag 3 december 2022 om 03.00 uur.

Artikel 8
Parkeerverbod wordt opgelegd, uitgezonderd voor artiesten, medewerkers en organisatoren:

- op een deel van het verharde stuk Sportweg, namelijk vanaf de aansluiting met de 
Vandermarckestraat tot aan de toegang tot de gemeentelijke bibliotheek, en dit tijdens de in artikel 1 
vermelde periode;

- op een deel van het niet-verharde stuk Sportweg, namelijk vanaf het verharde gedeelte tot voorbij 
het Chiro-KSA-lokaal maar nog vóór de aansluiting met de onverharde weg die achter het Chiro-KSA-
lokaal loopt (en rechtstreeks toegang geeft tot de Vandermarckestraat), en dit ná de doortocht van de 
Urban Run tot zaterdag 26 november 2021 om 03.00 uur.

Artikel 9
Tijdens de in artikel 1 vermelde periode wordt parkeerverbod opgelegd in een deel van de 
verbindingsweg die achter het Chiro-KSA-lokaal evenwijdig met de autosnelweg loopt en rechtstreeks 
toegang geeft tot de Vandermarckestraat, namelijk van aan de tennishal en de evenementenweide tot 
net vóór het brede gedeelte ter hoogte van de Vandermarckestraat.

Tijdens de in artikel 1 vermelde periode wordt parkeerverbod opgelegd op een gedeelte van de 
parking van sportcomplex Vijfsprong voor het plaatsen van de tenten van de uitleendienst. Vanaf 
vrijdag 2 december 2022 om 08.00u wordt parkeerverbod opgelegd op de volledige parking van 
sportcomplex Vijfsprong en dit tot zaterdag 3 december 2022 om 03.00u

Artikel 10
Tijdens het afschieten van het vuurwerk, van 20.45 tot ongeveer 21.00 uur, wordt een veiligheidszone 
afgebakend rond de betrokken tennisvelden van T.C. Lummen. Deze zone is tijdens deze periode 
verboden voor bezoekers. Ze omvat onder meer het voetpaadje tussen de verschillende 
tennisterreinen.
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Elke toegang tot deze zone zal niet alleen afgebakend worden met signalisatie, maar zal ook bemand 
worden.

Artikel 11
Toelating wordt verleend om het openbare domein in gebruik te nemen gedurende het hierboven 
vermelde evenement.

Artikel 12
De bevelen van de bevoegde personen hebben voorrang op de bepalingen van dit reglement.

Artikel 13
De bepalingen van dit reglement gelden niet voor de hulp- en veiligheidsdiensten wanneer een 
opdracht dit vereist.

Artikel 14
Dit reglement wordt ter plaatse ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de nodige 
verkeerstekens en of bevelen van bevoegde personen.

Artikel 15
Het gemeentebestuur voorziet de nodige signalisatie met betrekking tot dit reglement. De organisator 
dient deze vóór het evenement tijdig op de precieze locatie te plaatsen en na het evenement aan de 
kant te zetten.

Artikel 16
Indien de maatregelen met betrekking tot Covid-19 dit soort evenement niet toelaten, vervalt dit tijdelijk 
politiereglement automatisch.

Namens Het College van burgemeester en schepenen

#$ondertekening1$#

Algemeen directeur
Bart Vissers 

#$stempel$#

#$ondertekening2$#

Burgemeester
Luc Wouters 
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