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Verontschuldigd
Afwezig

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement ter gelegenheid van de organisatie van Two days
of Rock Herk op 10 en 11 september 2021, waardoor de verkeerscirculatie in de omgeving van het
domein Olmenhof – sportterreinen Herk FC wordt gewijzigd vanaf donderdag 9 september 2021
om 8.00u tot en met zondag 12 september 2021 om 19.00u.
Feiten en context
Gelet op het verkeerscirculatieplan van Two days of Rock Herk 2021;
Gelet op de toelating van het Agentschap Wegen en Verkeer voor het afsluiten van de gewestweg N716;
Inhoudelijke motivering
Overwegende dat het met het oog op de regeling van het verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid ter
gelegenheid van Two days of Rock Herk op vrijdag 10 september 2021 en zaterdag 11 september 2021
noodzakelijk is een aanvullend verkeersreglement te treffen;
Wettelijke motivering
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 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 uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Beslissing
Artikel 1.
Op donderdag 9 september 2021 om 8.00u tot zondag 12 september 2021 om 19.00u zal alle verkeer verboden
worden over een gedeelte van de N716 (St.-Truidersteenweg) vanaf de rotonde St.-Truidersteenweg/de
Pierpontstraat/Kleine Hoolstraat tot het T-kruispunt St.-Truidersteenweg/Rummenweg.
In de Houwijkerstraat van het kruispunt met de Pierpontstraat tot aan het kruispunt met de Ruitstraat wordt alle
verkeer verboden op zaterdag 11 september 2021 en zondag 12 september 2021 telkens van 0:00 tot 3:00.
Artikel 2.
Vanaf donderdag 9 september 2021 om 8.00u tot zondag 12 september 2021 om 19.00u zullen de omleidingen van
het doorgaande verkeer als volgt georganiseerd worden:
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het verkeer komende van St.-Truiden richting Hasselt en Diest wordt omgeleid via de N716 (St.Truidersteenweg) – Kleine Kruisstraat – Houwijkerstraat – de Pierpontstraat – Doelstraat Hasseltsesteenweg – N2 (Grote Baan).
 Het verkeer komende van Sint-Truiden richting Alken en Stevoort wordt omgeleid via de N716 (St.Truidersteenweg) – Kleine Kruisstraat – Houwijkerstraat – de Pierpontstraat – N754 (Stevoortweg)
 Het verkeer komende van Diest richting St.-Truiden wordt omgeleid via de N2 (Grote Baan) –
Hasseltsesteenweg – Doelstraat – de Pierpontstraat – Houwijkerstraat – Kleine Kruisstraat - N716 (St.Truidersteenweg)
 het verkeer komende van Hasselt richting St.-Truiden wordt omgeleid via de N2 (Grote Baan) –
Hasseltsesteenweg – Doelstraat - de Pierpontstraat – Houwijkerstraat – Kleine Kruisstraat – N716 (St.Truidersteenweg).
 het verkeer komende van Stevoort/Alken richting St.-Truiden wordt omgeleid via de N754 (Stevoortweg) –
de Pierpontstraat – Houwijkerstraat – Kleine Kruisstraat – N716 (St.-Truidersteenweg).
 het zwaar verkeer (+ 3,5 ton) komende van Sint-Truiden richting Diest en Hasselt wordt omgeleid via de
N716 (Sint-Truidersteenweg) – Smolderstraat – Schopstraat – Schoolstraat – Wijerstraat – N754
(Stevoortweg) – Doelstraat – Hasseltsesteenweg – N2 (Grote Baan).
 het zwaar verkeer (+ 3,5 ton) komende van Diest en Hasselt richting Sint-Truiden wordt omgeleid via de N2
(Grote Baan) – Hasseltsesteenweg – Doelstraat – N754 (Stevoortweg) – Wijerstraat – Schoolstraat –
Schopstraat – Smolderstraat – N716 (Sint-Truidersteenweg).
Artikel 3.
Parkeerverbod (inhoudende verbod voor berm parkeren) in te voeren van donderdag 9 september 2021 om 8.00u
tot zondag 12 september 2021 om 19.00u langs de Sint-Truidersteenweg tot aan de Kleine Kruisstraat,
Pikkeleerstraat, Endepoelstraat, Doelstraat, de Pierpontstraat, Houwijkerstraat, Kleine Hoolstraat, Grote Hoolstraat,
Rummenweg van het T-kruispunt Rummenweg/ Grote Hoolstraat tot het T-kruispunt Rummenweg/ St.Truidersteenweg, Kleine Kruisstraat en Grote Kruisstraat.
Artikel 4.
Vanaf donderdag 9 september 2021 om 8.00u tot zondag 12 september 2021 om 19.00u worden volgende
snelheidsremmende maatregelen opgelegd:
 snelheidsbeperking naar 50 km/u in beide richtingen op de St.-Truidersteenweg vanaf het T-kruispunt met
de Rummenweg tot aan het T-kruispunt met de Jodestraat.
 snelheidsbeperking naar 30 km/u in beide richtingen op de Houwijkerstraat vanaf het kruispunt met de
Kleine Kruisstraat tot een het kruispunt met de de Pierpontstraat.
 Tijdelijke verkeersremmers in de Houwijkerstraat omwille van voetgangers die de parking verlaten.
Artikel 5.
De voorziene verkeerstekens voor de omleiding en parkeerverbod, voorzien in het Algemeen Reglement van het
Wegverkeer, ter plaatse aan te brengen, zoals artikel 98 uit voormeld reglement het voorschrijft.
Artikel 6.
Overtreders van onderhavig politiereglement te straffen met de gewone politiestraffen.
Artikel 7.
De omlegging, signalisatie en afsluiting der wegen dient uitgevoerd te worden door de organisator. De aanvulling
van de bestaande signalisatie en de verwijdering van de bestaande signalisatie langs de gewestwegen dient
uitgevoerd te worden door de organisator. De overige nodige signalisatie wordt geleverd door de gemeentelijke
diensten.
Artikel 8.
De organisator dient de omwonenden op de hoogte te brengen van de gewijzigde verkeerssituatie.
Artikel 9.
Afschrift van onderhavig politiereglement ter kennisgeving over te maken aan:
de heer Zonechef van de lokale politie;
de heer Griffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
de heer Griffier bij de Politierechtbank te Hasselt;
de heer Hoofdingenieur-Directeur van Bruggen en Wegen te Hasselt;
de Lijn;
de heer Commandant van de Brandweer te Hasselt;
de dienst 100;
het Jessaziekenhuis
het AZ Diest
de organisatie;
de Dienst Communicatie
de Technische Dienst.
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NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
In opdracht:
Nathalie Creten
W.g. Algemeen Directeur

Bert Moyaers
W.g. Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 30 augustus 2021
In opdracht:
Nathalie Creten
Algemeen Directeur
#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Ondertekend door Nathalie Creten (Signature)
Datum: 2021.09.01 15:01:43 CEST
Functie: Algemeen directeur
Locatie: HERK-DE-STAD

Bert Moyaers
Burgemeester
#$ondertekening2$#

Ondertekend door Bert Moyaers (Signature)
Datum: 2021.09.02 09:13:31 CEST
Functie: Burgemeester
Locatie: HERK-DE-STAD

