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Uittreksel uit de notulen van het college van 
burgemeester en schepenen

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

Zitting van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Toon Durwael, Gert Vandersmissen, Schepenen

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur

Verontschuldigd Sofie De Waele, Schepen

Afwezig

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Goedkeuring tijdelijk politiereglement voor de regeling van het verkeer en de handhaving van de 
orde en de veiligheid ter gelegenheid van de organisatie van de stratenloop 'Herk Loopt' op 
zondag 24 april 2022.

Feiten en context
Gelet op de vraag van de heer Ronny Gemis, sportfunctionaris, tot een tijdelijke wijziging van het politiereglement 
tijdens de loopwedstrijd 'Herk Loopt' op zondag 24 april 2022;

Inhoudelijke motivering
Gelet op de noodzakelijkheid maatregelen te treffen om de veiligheid op de openbare weg te verzekeren en 
mogelijke ongevallen te voorkomen ter gelegenheid van de organisatie van de stratenloop 'Herk Loopt' op zondag 
24 april 2022;

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.
Ter gelegenheid van de organisatie van ‘Herk Loopt’ op zondag 24 april 2022 van 9.30 tot 18.00:

• De Diestsestraat na de inrit van de Carrefour en de Markt te onttrekken aan alle motorvoertuigenverkeer.
Het verkeer komende van de Diestsesteenweg wordt omgeleid via de Dokter Vanweddingenlaan.

• Een parkeer- en stationeerverbod in te voeren op het marktplein en de Diestsestraat tot aan de kerk
Van 12.00 tot 18.00 een parkeer- en stationeerverbod in te voeren op het Wendelenplein en de parkeerplaatsen 
grenzend aan de Markt en de kerk.
Artikel 2. 
Op zondag 24 april 2022 van 12.00 tot 18.00 alle gemotoriseerd verkeer te verbieden in:

• gans het centrum binnen de lusweg.
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• De Kleine Hoolstraat van de Pikkeleerstraat tot aan de Sint-Truidersteenweg.
• De Pikkeleerstraat vanaf de uitrit parking voetbal tot aan de Kleine Hoolstraat.
• De Bommerbergstraat.
• De Oude Straat

Op zondag 24 april 2022 van 14.30 tot 18.00 alle gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, te 
verbieden in:

• de Diestsesteenweg. 
Hiervoor zal de voorsorteerstrook op de N2 komende van Halen t.h.v. de Diestsesteenweg afgesloten 
worden.

Het plaatselijk verkeer op de lusweg blijft mogelijk. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N2.
Artikel 3. 
In de Vezerlaan, de Veearts Strauvenlaan en de Dr. Vanweddingenlaan tot aan de Pikkeleerstraat het verkeer, 
zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer, te scheiden van de deelnemers door het plaatsen van 
nadars en rood-wit lint tussen de wegverharding en het fietspad aan de kant van de pare huisnummers.
In de Vezerlaan, de Veearts Strauvenlaan en de Dr. Vanweddingenlaan tot aan het kruispunt met de Pikkeleerstraat 
aan de buitenzijde van de lusweg het fietsverkeer in twee richtingen in te stellen en een oversteekplaats te voorzien 
in de Dr. Vanweddingenlaan ter hoogte van de Pikkeleerstraat en in de Vezerlaan ter hoogte van het Pater 
Vanwingplein.
De fietsers komende van de Hasseltsesteenweg om te leiden via de Guldensporenlaan.
Artikel 4.
Ter gelegenheid van de organisatie van ‘Herk Loopt’ op zondag 24 april 2022 van 12.00 tot 18.00 een 
eenrichtingsverkeer in te voeren met de richting van de wedstrijd mee:

• In de Pikkeleerstraat vanaf de Dr. Vanweddingenlaan tot aan de Kleine Hoolstraat in de richting van de 
Kleine Hoolstraat.

• In de Kleine Hoolstraat vanaf de Pikkeleerstraat tot aan de Grote Hoolstraat in de richting van de Grote 
Hoolstraat.

• In de Grote Hoolstraat vanaf de Kleine Hoolstraat tot aan de Bommerbergweg in de richting van de 
Bommerbergweg.

• In de Keernestraat vanaf de Bommerbergweg tot aan de Oude Straat in de richting van de Oude Straat.
Op bovenvermelde straten het verkeer te scheiden van de deelnemers door het plaatsen van nadars en rood-wit lint 
in het midden van de weg.
Artikel 5.
De deelnemers lopen links van de weg in de Pikkeleerstraat, de Kleine Hoolstraat en de Grote Hoolstraat en rechts 
van de weg in de Keernestraat, de Oude Straat en de Diestsesteenweg.
Artikel 6.
Elke invalsweg en kruispunt op het parcours vermeld te bemannen met een seingever en nadat de wedstrijd is 
afgelopen de weg terug open te stellen voor alle verkeer.
Artikel 7.
De bewoners welke wonen in de betrokken straten op de hoogte te brengen van de schikkingen van dit 
politiereglement.
Artikel 8.
De omlegging, signalisatie en afsluiting der wegen dient uitgevoerd te worden door de organisator. De nodige 
signalisatie wordt geleverd door de gemeentelijke diensten.
Artikel 9.
Overtreders van onderhavig politiereglement te straffen met de voorziene politiestraffen.
Artikel 10.
Afschrift van dit besluit ter kennisgeving over te maken aan:
-       de politiezone Limburg Regio Hoofdstad;
-       de Heer Griffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
-       de Heer Griffier bij de Politierechtbank te Hasselt;
-       de Heer Commandant van de Brandweer te Hasselt en de dienst 100;
-       het Jessaziekenhuis;
-       het AZ Diest;
-       het Sint-Trudo ziekenhuis;
-       de Lijn;
-       de sportdienst;
-       de technische dienst.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
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In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Waarnemend Algemeen Directeur

Bert Moyaers
W.g. Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 11 april 2022
In opdracht:

Nathalie Creten
Waarnemend Algemeen Directeur

Bert Moyaers
Burgemeester

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

#$ondertekening2$#
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