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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 14 juni 2021

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Schepenen

Bart Gruyters, Wilfried Ramaekers, Niet gegroepeerd

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Verontschuldigd Guido Ector, Schepen

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Afwezig

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement voor regeling van het verkeer en handhaving van de 
orde en de veiligheid tijdens de kermis in Herk-de-Stad (centrum) op 19, 20 en 21 juni 2021.

Feiten en context
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 juni 2021 waar beslist werd om de 
kermis in het centrum van Herk-de-Stad te laten plaatsvinden op 19, 20 en 21 juni 2021;
Gelet op het feit dat er voor de horeca grenzend aan de kermis extra terras wordt voorzien;
Gelet op de geldende veiligheidsmaatregelen omwille van COVID-19 waardoor het inplantingsplan aangepast werd;

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;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.

Beslissing
Artikel 1.
Vanaf woensdagmiddag 16 juni na de wekelijkse markt tot dinsdag 22 juni 2021 24u alle motorvoertuigenverkeer te 
verbieden op de Markt vanaf de Diestsestraat tot aan de Zoutbrugstraat en het Wendelenplein;
Het verkeer komende van de Diestsesteenweg wordt omgeleid via de Dr. Vanweddingenlaan en het verkeer 
komende van de Zoutbrugstraat wordt omgeleid via de Hasseltsestraat en tijdens de opening van de kermis via de 
luswegen. 
Artikel 2.
Tijdens de kermis van Herk-de-Stad centrum op 19, 20 en 21 juni alle motorvoertuigenverkeer te verbieden op de 
Markt, de Diestsestraat, de Zoutbrugstraat, het Wendelenplein en de Hasseltsestraat tot aan de Ridderstraat van 
13u00 tot 24u00.
Het verkeer wordt omgeleid via de luswegen.
Artikel 3.
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Voor de uitbreiding van de terrassen tijdens de kermis van Herk-de-Stad- alle motorvoertuigenverkeer te verbieden 
in de Hofstraat vanaf de Zoutbrugstraat tot aan de Sint-Maartenstraat van vrijdag 18 juni 2021 om 12u tot en met 
maandag 21 juni 2021 – 24u.
Artikel 4.
Vanaf woensdagmiddag 16 juni na de wekelijkse markt tot dinsdag 22 juni 2021 24u wordt het busvervoer van De 
Lijn verboden vanuit de Zoutbrugstraat via de Markt richting Diestsesteenweg en vanaf de Diestsestraat richting 
Hasseltsestraat.
Artikel 5.
Vanaf woensdagmiddag 16 juni na de wekelijkse markt tot dinsdag 22 juni 2021 24u wordt een parkeerverbod 
ingevoerd op de Markt, de parkeerplaatsen grenzend aan de Markt, de Zoutbrugstraat vanaf Wendelenplein tot op 
de Markt, de Hasseltsestraat tot aan de Ridderstraat en het Wendelenplein.
Artikel 6.
De beschikkingen van artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 worden ter kennis gebracht van de weggebruikers door aangepaste 
signalisatie, overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer.
Artikel 7.
De overtreders van onderhavig reglement worden gestraft met de gewone politiestraffen.
Artikel 8.
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
-        de heer Provinciegouverneur te Hasselt;
-        de politiezone Politie Limburg Regio Hoofdstad;
-        de heer Griffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
-        de heer Griffier bij de Politierechtbank te Hasselt;
-        HVZ Zuid-West Limburg, post Herk-de-Stad en de dienst 100;
-        Spoedgevallen AZ Diest;
-        Spoedgevallen Jessaziekenhuis;
-       de Lijn;
-       de Dienst Lokale Economie;
-       de Dienst Communicatie;
-       de Technische Dienst.
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Plaatsvervangend Algemeen 
Directeur

Bert Moyaers
Burgemeester

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

#$ondertekening2$#

 


		2021-06-15T15:13:25+0200
	HERK-DE-STAD
	Bart Bastijns (Signature)
	Waarnemend algemeen directeur


		2021-06-16T14:34:52+0200
	HERK-DE-STAD
	Bert Moyaers (Signature)
	Burgemeester




