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GOEDGEKEURD
Zitting van vrijdag 5 maart 2021

Tijdelijke politieverordening afsluiten Vliegveldlaan - Goedkeuring

SAMENSTELLING
AANWEZIG
mevrouw Veerle Heeren, burgemeester; de heer Jelle Engelbosch, schepen; mevrouw Hilde Vautmans, schepen;
mevrouw Ingrid Kempeneers, schepen; de heer Jo François, schepen; de heer Johan Mas, schepen; de heer Jurgen
Reniers, schepen; de heer Pascal Monette, schepen; mevrouw Kathleen Bergoets, algemeen directeur
BEVOEGDHEID
Veerle Heeren - mobiliteit
MOTIVERING
GEGEVEN
Senne Verschoren van Anthony Signs, Uitbreidingsstraat 584, 2600 Berchem, dient op 10 maart 2021 van 4u tot 6u
een zwembad te installeren in de Vliegveldlaan 144. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een mobiele torenkraan
van 14m op 8m. Om deze werken te kunnen uitvoeren dient de Vliegveldlaan tussen de Tomstraat en de rotonde
Tongersesteenweg worden afgesloten voor het doorgaand verkeer. De Vliegveldlaan is een gewestweg en daarom
werd door de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
advies ingewonnen. Het AWV gaat hiermee akkoord. In bijlagen het omleidings- en signalisatieplan.
Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt een vergunning voor nachtlawaai aangevraagd.
WETTELIJKE BEPALINGEN
- Decreet 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
Bijlage(n) bij dit advies:
IOD Vliegveldlaan 10032021.docx (integraal)
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Senne Verschoren van Anthony Signs,
Uitbreidingsstraat 584, 2600 Berchem om op 10 maart 2021 van 4u tot 6u de Vliegveldlaan tussen de Tomstraat en
de rotonde Tongersesteenweg af te sluiten voor uitvoering van de geplande werken en verleent hiervoor een
vergunning voor nachtlawaai.
Artikel 2
Codex van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken 2019, deel 2 verstoring van de openbare rust 2.1
geluidsoverlast, 2.1.1 niet hinderlijk geluid, artikel 2.
Artikel 3
De aanvrager dient zelf voor de signalisatie te zorgen.
Artikel 4
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De aanvrager staat zelf in voor de correcte plaatsing van de signalisatie.
Artikel 5
Signalisatie:
- deze dient geplaatst te worden volgens het plan in bijlage.
- Plaatselijk verkeer is toegelaten tussen de Tomstraat en huisnummer 148 en de rotonde en huisnummer 162.
- Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Brandhoutstraat-Tongersesteenweg

Artikel 6
De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kan controle doen op de plaatsing van de signalisatie.
Artikel 7
Deze regeling treft niet voor prioritaire voertuigen.
Artikel 8
Overtredingen worden bestraft met politiestraffen.
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
De organisator dient een getypte brief aan de bewoners van de straat te bezorgen, met vermelding van:
- een gedetailleerde beschrijving van de activiteit
- het uur tot wanneer de toelating werd gegeven door het college van burgemeester en schepenen
- 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 12
Deze verordening wordt bekend gemaakt volgens het decreet van lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Artikel 13
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.

Lokale Politie
Sint-Truiden Gingelom Nieuwerkerken
Sluisberg 1
3800 Sint-Truiden

ONDERWERP

IOD VLIEGVELDLAAN

DATUM

10/03/2021
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Aanvraag

Aanvraag
Afsluiten gedeelte Vliegveldlaan voor het plaatsen van een kraan op de rijbaan.
Datum: 10/03/2021
Tijdstip: 04.00 uur - 06.00 uur

Advies politie

Advies
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken verleent een gunstig advies om de
Vliegveldlaan tussen de Tomstraat en rotonde Tongersesteenweg af te sluiten voor doorgaand
verkeer op 10/03/2021 tussen 04.00 uur en 06.00 uur.
Het advies van AWV werd reeds ingewonnen en zijn akkoord met deze aanvraag.
Signalisatie:
- dient geplaatst te worden volgens het plan in bijlage
Plaatselijk verkeer is toegelaten tussen de Tomstraat en huisnummer 148 en de rotonde en
huisnummer 162.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Brandhoustraat - Tongersesteenweg.
- Het College van burgemeester en schepenen dient een tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer te treffen.
- De signalisatie dient geplaatst te worden conform de richtlijnen van de politie.

Sophie Dekkers
Consulent
hoofdcommissaris
Directie Operationele Coördinatie

Maarten Minschart
commissaris

Steve Provost

Directie OPCO

korpschef

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen

Kathleen Bergoets
algemeen directeur

Veerle Heeren
voorzitter

Getekend door:Kathleen Bergoets (Signa
Getekend op:2021-03-08 22:26:50 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed

Getekend door:Veerle Heeren (Signature
Getekend op:2021-03-09 10:17:54 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed

Voor eensluidend afschrift:
Kathleen Bergoets
algemeen directeur

Veerle Heeren
burgemeester

College van burgemeester en schepenen
vrijdag 5 maart 2021

3/3
2021_CBS_00398

