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Zitting van het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021
Aanwezig

Bert Moyaers, Burgemeester
Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen
Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Verontschuldigd

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Afwezig

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement voor de regeling van het verkeer en de handhaving
van de orde en de veiligheid tijdens de levering van 7 opleggers zand t.h.v. de Jodestraat 14 op
dinsdag 25 en woensdag 26 mei 2021.
Feiten en context
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 april 2021 waarbij goedkeuring werd
verleend om de Jodestraat af te sluiten tijdens de levering van pistezand;
Gelet dat de vooropgestelde leverdatum van 10 en 11 mei niet nagekomen werd door de leverancier;
Gelet op de mail van de heer Patrick Valkenborgh Jodestraat 14 – 3540 Herk-de-Stad, waarin vermeld wordt dat de
levering zal plaatsvinden op dinsdag 25 en woensdag 26 mei 2021;
Inhoudelijke motivering
Gelet op de noodzakelijkheid maatregelen te treffen om de veiligheid op de openbare weg te verzekeren en
mogelijke ongevallen te voorkomen;
Gelet op het feit dat de toegang tot de achterliggende piste niet bereikbaar is voor een oplegger en het nabij
gelegen verbindingswegje tussen de Sint-Truidersteenweg en de Jodestraat eveneens te smal is om de nodige
maneuvers uit te voeren;
Gelet op het feit dat het verkeer in de Jodestraat enkel plaatselijk is;
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.
Tijdens de levering van het pistezand de Jodestraat t.h.v. huisnummer 14 op dinsdag 25 en woensdag 26 mei
2021, af te sluiten voor alle verkeer, inclusief fietsers en voetgangers.
Artikel 2.
1

2

Het verkeer om te leiden via de Sint-Truidersteenweg. Dit vanaf de Gebruiksweg tot aan de Hoogbosstraat.
Artikel 3.
De voorziene verkeerstekens voor het afsluiten van de Jodestraat, voorzien in het Algemeen Reglement van het
Wegverkeer, zullen ter plaatse aangebracht worden zoals artikel 98 uit voormeld reglement het voorschrijft.
Artikel 4.
De signalisatie en afsluiting der wegen dient uitgevoerd te worden door de organisator. De nodige signalisatie wordt
geleverd door de gemeentelijke diensten.
Artikel 5.
De organisator dient de bewoners van de Jodestraat van dit besluit op de hoogte te brengen.
Artikel 6.
De organisator laat de weg na de werken achter in dezelfde staat en netheid als hij in gebruik werd genomen.
Artikel 7.
Overtreders van onderhavig politiereglement te straffen met de gewone politiestraffen.
Artikel 8.
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt 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 fietsroutenetwerk;
de heer Patrick Valkenborgh;
de dienst communicatie;
de technische dienst.
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