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GOEDGEKEURD
Zitting van maandag 1 maart 2021

Tijdelijke politieverordening afsluiten Plankstraat - Goedkeuring

SAMENSTELLING
AANWEZIG
mevrouw Veerle Heeren; mevrouw Kathleen Bergoets, algemeen directeur
BEVOEGDHEID
- mobiliteit
MOTIVERING
GEGEVEN
Addy Ariën, coördinator dienst Patrimonium, heeft met aannemer Zolderse Dakprojecten (ZDP) eindelijk een
datum voor uitvoering van de noodzakelijke werken aan de dakgoot van de academiezaal kunnen vastleggen. De
opdracht werd reeds eerder geven op 13 november 2020. De aannemer heeft deze werken nu eindelijk toch
kunnen inplannen. De herstellingswerken zijn ook noodzakelijk aangezien er reeds vochtschade aan de binnenzijde
zichtbaar is. De werken zijn gepland op 4 maart 2021 van 9u tot 15u waarbij er rekening werd gehouden met de
schooluren.
Advies van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken: gunstig.
WETTELIJKE BEPALINGEN
- Decreet van lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
- Afschrift 130 bis van de nieuwe gemeentewet, (ingevoerd bij de wet van 12 december 2006 tot wijziging van de
nieuwe gemeentewet) waarbij het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke
politieverordening op het wegverkeer;
ADVIEZEN
LOKALE POLITIE SINT-TRUIDEN-GINGELOM-NIEUWERKERKEN: Gunstig advies
BESLUIT
Artikel 1
De burgemeester geeft toestemming aan Zolderse Dakprojecten om op donderdag 4 maart 2021 van 9u tot 15u
de Plankstraat af te sluiten voor herstellingswerken aan de dakgoot van de academiezaal.
Artikel 2
Signalisatie:
- kruispunt Hamelstraat - Ridderstraat: 1 nadar met C3 + M2
- Ridderstraat ter hoogte van de Hamelstraat : D1e (verplichte richting naar rechts)
Artikel 3
De signalisatie wordt door de stad Sint-Truiden ter plaatse gebracht.
Artikel 4
De aanvrager staat zelf in voor de correcte plaatsing van de signalisatie.
Artikel 5
De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kan controle doen op de plaatsing van de signalisatie.
Artikel 6
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Overtredingen worden bestraft met politiestraffen.
Artikel 7
Deze regeling treft niet voor prioritaire voertuigen.
Artikel 8
De organisator dient een getypte brief aan de bewoners van de straat te bezorgen, met vermelding van:
- een gedetailleerde beschrijving van de activiteit
- datum en uur tot wanneer de toelating werd gegeven door de burgemeester
- de geldende verkeersregeling tijdens de activiteit
- de namen en telefoonnummers van de organisator.
De organisator dient een kopie van de brief aan de dienst Mobiliteit en aan de politie te bezorgen uiterlijk de dag
van bezorging.
Artikel 9
De organisator dient met de bewoners de nodige afspraken te maken omtrent een verzamelplaats voor de
ophaaldiensten.
Artikel 10
Deze richtlijnen worden samen met de goedkeuring overgemaakt aan de aanvrager.
Artikel 11
Deze verordening wordt bekend gemaakt volgens het decreet van lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Artikel 12
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het provinciebestuur, de griffies van de rechtbank van eerste aanleg en
de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Kathleen Bergoets
algemeen directeur
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