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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor het afsluiten van het bos 'Harlaz' tijdens Rock
Herk van vrijdag 10 september 2021 12:00 tot en met zondag 12 september 2021 12:00.
Feiten en context
Gelet op de vraag van Raf Vangeel, voor Rock Herk, waarin gevraagd wordt om het bos 'Harlaz' preventief af te
sluiten en het park Olmenhof vanaf 22:00u;
Inhoudelijke motivering
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waarin toestemming wordt verleend om de
verkeerscirculatie in de omgeving van het domein Olmenhof – sportterreinen Herk FC te wijzigen van donderdag 9
september 2021 – 12:00 tot en met zondag 12 september 2021 – 12:00;
Gelet op het overleg dat heeft plaats gevonden met de politie Limburg Regio Hoofdstad waarin gevraagd wordt om
het bos 'Harlaz' preventief af te sluiten;
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.
Toestemming te verlenen om tijdens de organisatie van het festival 'Rock Herk' het bos 'Harlaz' af te sluiten van
vrijdag 10 september 2021 12:00 tot en met zondag 12 september 2021 12:00 en het park Olmenhof op vrijdag 10
en zaterdag 11 september 2021 vanaf 22:00.
Artikel 2.
De afsluiting van het bos dient uitgevoerd te worden door de organisator.
Artikel 3.
Overtreders van onderhavig politiereglement te straffen met de voorziene politiestraffen.
Artikel 4.
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Afschrift van deze beslissing 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;
de Dienst Communicatie;
de Technische Dienst;
de organisator.
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