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Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemees-

ter; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; 

Grosemans, Schepen van rechtswege en OCMW- voorzitter; Vandenrijt, Appel-

tans, Raemaekers, Pauly, Boesmans, De Norre, Moyaers, Ector, Raskin, Laenen, 

Orens, Berden, Graulus, Vanwing, Claes; Raadsleden; Creten Nathalie, Stadssecre-

taris. 
———————— 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

 

Goedkeuring politie-

reglement voor de 

regeling van het ver-

keer en de handha-

ving van de orde en 

de veiligheid ter gele-

genheid van de jaar-

lijkse kermis en 

jaarmarkt te 

Schakkebroek. 

 

__________ 

 

 

 

 

Gelet op de noodzakelijkheid maatregelen te treffen om de veiligheid op de weg te 

verzekeren en mogelijke ongevallen te voorkomen ter gelegenheid van de jaarlijkse 

kermis in Schakkebroek; 

 

Gelet op het raadsbesluit van 19 april 2004 houdende de goedkeuring van het poli-

tiereglement van verkeersregeling in Schakkebroek tijdens de jaarlijkse kermis; 

 

Gelet op de dringende noodzaak om hogervermeld politiereglement in te trekken 

en te vervangen door een nieuw politiereglement gezien de gewijzigde verkeerssi-

tuatie en de organisatie van de jaarmarkt in Schakkebroek; 

 

Gelet op het decreet van 14 december 1789 betreffende de inrichting van munici-

paliteiten; 

 

Gelet op het decreet van 16 en 24 augustus 1790 betreffende de rechterlijke in-

richting, inzonderheid titel XI, artikel 3; 

 

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer; 

Gelet op het K.B. van 1 december 1975 en het M.B.  van 11 oktober 1976 inzake 

verkeerstekens en signalisatievoorschriften; 

 

Gelet op de machtiging van de heer Provinciegouverneur dd. 29 april 1981, in toe-

passing van artikel 20 van de Wet van 1 juli 1956 en artikel 1 van het KB van 27 

december 1956, tot uitvoering van voornoemde Wet; 

 

Gelet op artikel 119 eerste lid en 130 bis van de nieuwe gemeentewet; 

 

Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en 

latere wijzigingen; 

 

 

BESLUIT met algemene stemmen: 

 

 

Artikel 1. 

Op zondag 22 juni of op de zondag na 22 juni ter gelegenheid van Schakkebroek 
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kermis, de zaterdag voor de kermis en op kermismaandag van 14u00 tot 24u00: 

De Amandinaweg af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van het plaatse-

lijk verkeer vanaf de Rode Kruisstraat tot aan de autoscooters. 

De Amandinaweg af te sluiten voor alle verkeer ter hoogte van de rotonde richting 

Herk centrum. 

Het verkeer komende van Herk centrum omleiden via de Rode Kruisstraat, School-

straat en Amandinaweg (richting Wijer) 

Het verkeer komende van Wijer omleiden via de Schoolstraat en de Rode Kruis-

straat 

De Schoolstraat af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van het plaatselijk 

verkeer vanaf de Kustraat tot aan de Amandinazaal. 

De Schoolstraat af te sluiten voor alle verkeer vanaf de rotonde tot aan de Amandi-

nazaal. 

Het verkeer komende van de Wijerstraat (Stevoort) omleiden via de Kustraat, Vo-

gelzangstraat, Kragenstraat en Grote Kruisstraat. 

 

Artikel 2. 

Parkeerverbod in te voeren op de parking grenzend aan de kerk en grenzend aan de 

Schoolstraat tegen de Amandinazaal vanaf woensdag voor de kermis om 8u00 tot 

dinsdag volgend op de kermis om 8u00. 

 

Artikel 3. 

Alle bestaande aanvullende politiereglementen of delen ervan die strijdig zijn met 

de bepalingen van onderhavig politiereglement worden opgeheven. 

 

Artikel 4 

De beschikkingen van artikel 1 worden ter kennis gebracht van de weggebruikers 

door aangepaste signalisatie, overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

 

Artikel 5. 

De omlegging, signalisatie en afsluiting der wegen wordt door de gemeentelijke 

diensten uitgevoerd. 

 

Artikel 6. 

De overtreders van onderhavig reglement worden gestraft met de gewone politie-

straffen. 

 

Artikel 7. 

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan: 

- de heer Provinciegouverneur te Hasselt; 

- de heer zonechef van de lokale politie; 

- de heer Griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt; 

- de heer Griffier van de politierechtbank te Hasselt; 

- de lijn; 

- de dienst 100; 

- de brandweer; 

- het Jessa ziekenhuis. 
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NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                               De Voorzitter,   

W.g. Creten N.                             W.g. Spooren H. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 30 september 2014. 

In opdracht: 

De Secretaris,           De Voorzitter, 
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