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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 16 april 2018

In opdracht:

Zitting van 16 april 2018

Aanwezig Michel Laenen, Voorzitter

Bart Gruyters, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Lo Guypen, Wim Berden, Gert Vandersmissen, Marijke Berden, Schepenen

Karolien Grosemans, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Danny Pauly, Ivan Boesmans, Bert Moyaers, Guido Ector, Stephan Stevens, Jimmy Graulus, Thomas 
Vanwing, Kristof Claes, Jan Vanschoonbeek, Niko Smeets, Bjorn Lambrechts, Noella Lowet, Sandra 
Moelans, Raadsleden

Nathalie Creten, Stadssecretaris

Verontschuldigd Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Steve Orens, Raadsleden

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Aanvullend politiereglement voor regeling van het verkeer en handhaving van de orde en de 
veiligheid tijdens de jaarlijkse kermissen in de deelgemeente Herk-de-Stad (centrum).

Feiten en context
Overwegende dat de kermisactiviteiten een uitbreiding kennen, deze uitbreiding een weerkerend karakter heeft en 
bijgevolg een aanpassing van het het aanvullend politiereglement voor regeling van het verkeer en handhaving van 
de orde en de veiligheid ter gelegenheid van de kermis te Herk-de-Stad, goedgekeurd door de gemeenteraad 
tijdens de zitting van 11 april 2005 noodzakelijk 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 de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
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Stemming:
Met 14 stemmen voor (Michel Laenen, Bart Gruyters, Mark Vanleeuw, Lo Guypen, Wim Berden, Gert 
Vandersmissen, Marijke Berden, Jimmy Graulus, Thomas Vanwing, Kristof Claes, Niko Smeets, Bjorn Lambrechts, 
Noella Lowet, Sandra Moelans), 5 stemmen tegen (Danny Pauly, Ivan Boesmans, Guido Ector, Stephan Stevens, 
Jan Vanschoonbeek), 1 onthouding (Bert Moyaers)

Beslissing:

Artikel 1
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Het aanvullend politiereglement voor regeling van het verkeer en handhaving van de orde en de veiligheid ter 
gelegenheid van de kermis te Herk-de-Stad, goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 11 april 
2005.
Artikel 2
Voor de kermissen van Herk-de-Stad centrum tijdens de weekenden van de vierde zondag van mei en de tweede 
zondag van augustus    wordt op de zaterdag van deze weekends alle motorvoertuigenverkeer verboden op de 
Markt, de Diestsestraat en de Zoutbrugstraat vanaf het Wendelenplein tot aan de Markt van 18u00 tot 24u00.
 Het verkeer komende van de Diestsesteenweg wordt omgeleid via de Dr. Vanweddingenlaan en het verkeer 
komende van de Zoutbrugstraat wordt omgeleid via het Wendelenplein en de Hasseltsestraat.
 Artikel 3
Voor Herk-de-Stad-Centrum wordt op de vierde zondag van mei en op de tweede zondag van augustus telkens 
vanaf 13 uur tot 24 uur  alle motorvoertuigenverkeer verboden op de Markt, de Diestsestraat en de Zoutbrugstraat 
vanaf het Wendelenplein tot aan de Markt.
Het verkeer komende van de Diestsesteenweg wordt omgeleid via de Dr. Vanweddingenlaan en het verkeer 
komende van de Zoutbrugstraat wordt omgeleid via het Wendelenplein en de Hasseltsestraat.
Artikel 4
Voor Herk-de-Stad-Centrum wordt op maandag volgend op de vierde zondag van mei en op de tweede zondag van 
augustus telkens vanaf 13 uur tot 24 uur  alle motorvoertuigenverkeer verboden op de Markt, de Diestsestraat, de 
Zoutbrugstraat, het Wendelenplein, de Sint-Maartenstraat vanaf het Wendelenplein tot aan de Hasseltsestraat, de 
Hasseltsestraat en de Ridderstraat vanaf de Hasseltsestraat tot aan de Hofstraat.
Het verkeer wordt omgeleid via de luswegen.
Artikel 5
In de week voor Herk kermis wordt vanaf woensdag  tot dinsdag na Herk kermis om 24 u  eveneens het busvervoer 
van de Lijn verboden vanuit de Zoutbrugstraat via de Markt richting Diestsesteenweg en op kermiszondag en 
maandag volgend op de kermis van 13uur tot 24 uur vanaf de Diestsestraat richting Hasseltsestraat.
Artikel 6
In de week voor Herk kermis wordt vanaf woensdag na de wekelijkse markt tot dinsdag na Herk kermis om 24 uur 
een parkeerverbod ingevoerd op de Markt en de Zoutbrugstraat vanaf Wendelenplein tot op de Markt.
Artikel 7
De maandag volgend op kermiszondag wordt vanaf 10 uur tot 24 uur een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd in 
de Zoutbrugstraat, het Wendelenplein, de Sint-Maartenstraat vanaf het Wendelenplein tot aan de Hasseltsestraat, 
de Hasseltsestraat en de Ridderstraat vanaf de Hasseltsestraat tot aan de Hofstraat.
Artikel 8
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 9
De overtreders van onderhavig reglement worden gestraft met de gewone politiestraffen.
Artikel 10
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en 
latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:
-          de heer Provinciegouverneur;
-           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 ziekenhuis Salvator – St. Ursula – Campus Herk-de-Stad.
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Artikel 11
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Stadssecretaris

Michel Laenen
W.g. Voorzitter
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