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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 07 juni 2022

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Sofie De Waele, Schepenen

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

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Verontschuldigd Toon Durwael, Schepen

Afwezig

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement waarbij ter gelegenheid van Rock Herk 2022 de 
aanleg van privé parkeerterreinen, leurhandel en andere handel wordt verboden vanaf donderdag 
14 juli 2022 om 12.00 u tot zondag 17 juli 2022 om 16.00 u in de omgeving van het festivalterrein.

Feiten en context
Gelet op het verkeerscirculatieplan van Rock Herk 2022;

Inhoudelijke motivering
Overwegende dat op vrijdag 15 juli en zaterdag 16 juli 2022 Rock Herk plaatsvindt op de sportterreinen aan de Sint-
Truidersteenweg en dat bij deze gelegenheid een massale volkstoeloop mag verwacht worden;
Overwegende dat door het toedoen van leurhandel, wild kamperen en voeren van reclame in het centrum van Herk-
de-Stad en rond het feestgebeuren de openbare orde en veiligheid in het gedrang kan komen;

Wettelijke motivering
Gelet op het K.B. van 3 april 1995 betreffende de reglementering van de leurhandel;
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.
Het is tussen donderdag 14 juli 2022 – 12.00 u en zondag 17 juli 2022 – 16.00 u, verboden leurhandel te drijven, 
langs volgende straten :

• St.-Truidersteenweg
• Pikkeleerstraat
• Doelstraat
• de Pierpontstraat
• Houwijkerstraat

Artikel 2.
Het is verboden privé-parkeerterreinen aan te leggen of uit te baten langs de wegen vermeld in artikel 1.
Artikel 3.
Het is verboden door privé-personen discobars en/of live-muziek te organiseren langs de openbare wegen vermeld 
in artikel 1.
Artikel 4.
Het is verboden op de wegen vermeld in artikel 1 publiciteit aan te brengen, uitgezonderd vergunde publiciteit met 
betrekking tot de organisatie van Rock Herk.
Artikel 5.
Alle verbodsbepalingen vermeld in artikel 1 tot en met 4 gelden tenzij voorafgaandelijke toestemming van het 
College van Burgemeester en Schepenen.
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Artikel 6.
Overtredingen worden bestraft met politiestraffen voor zover de specifieke wetgeving geen hogere straffen voorziet. 
Bij overtreding kunnen constructies en goederen op bevel van de ordediensten verwijderd worden op kosten van de 
overtreder.
Artikel 7.
Afschrift van onderhavig politiereglement 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 Technische Dienst;
-       de organisator.

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, 07 juni 2022
In opdracht:

Nathalie Creten
Algemeen Directeur

Bert Moyaers
Burgemeester
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