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Zitting van vrijdag 12 maart 2021

Veiligheid: tijdelijke politieverordening activiteiten Lente Opendeur 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 - evenementen
MOTIVERING
GEGEVEN
Naar aanleiding van de Lente Opendeur op 28 maart 2021 wenst Trud'Or een aantal acties te ondernemen om op
een coronaveilige manier 'kleur' in de stad te brengen.
 Gekleurde lampionnen worden opgehangen aan de overspanningen van de kerstverlichting en aan de
bomen rond de Sint-Martenkerk. Mits goedkeuring willen ze deze lampionnen laten hangen tot na de
zomerbraderie (eind juni als dit mag doorgaan). Zo willen ze op een coronaveilige manier kleur in de stad
brengen en positiviteit uitstralen. De lampionnen zijn weersbestendig en zullen opgehangen worden door
Trud'Or, in samenwerking met Magirus.
 In samenwerking met de dienst Toerisme wenst Trud'Or twee fruitpaloxen op elkaar te plaatsen op acht
diverse plaatsen in de stad. Op deze paloxen wordt vanboven een strandstoel van de Stad Sint-Truiden
vastgemaakt en aan de paloxen wordt een plaat vastgeschroefd met wist je datjes over de stad die
gelinkt zijn met toerisme. De dienst Toerisme zou deze paloxen graag tot eind april laten staan. Indien het
budget het toelaat zullen er aan deze paloxen gedurende het weekend van 27/03 & 28/03
bloemsembomen geplaatst worden.
 Op de Groenmarkt, aan de Onze-Lieve-Vrouw kerk, wordt van 28/03/2021 tot 30/04/2021 een grote
spiegel geplaatst. Hierdoor worden de fonteinen en het stadhuis in deze spiegel weerspiegeld. Mensen
kunnen dan een foto trekken in deze spiegel en posten op sociale media met de #shoppeninsinttruiden.
Nadien wordt er een winnaar gekozen, deze persoon wint een Polaroid Instax fototoestel.
 Op 28/03 wenst Trud'Or op een corona veilige manier de mensen een gratis bloemetje te geven aan het
Sint-Martenplein en het Heilig-Hartplein. Tijdens de Valentijnsactie is bewezen dat dit op een veilige
manier kan gebeuren.
 Tot slot wenst Trud'Or toerist in eigen stad te promoten door vespa-,fietsen-, geitjesverhuurders… aan te
schrijven om hun diensten voor te stellen aan het stadhuis. De datum ligt moeilijk voor de verhuurders
waardoor er nog geen zekerheid is dat dit initiatief zal plaatsvinden.
Locaties van paloxen en afbeeldingen van spiegel en lampionnen in bijlage.
Trud'Or vraagt de goedkeuring aan het college van burgemeester en schepen voor het uitvoeren van
bovenstaande acties.
Voor het ophangen van de lampionnen op zondagnamiddag 21 maart 2021 zullen de straten (Stapelstraat,
Luikerstraat, Clockemstraat en Diestertraat) systematisch voor een korte periode worden afgesloten voor het
verkeer. Een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer is nodig.
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WETTELIJKE BEPALINGEN
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 285 en 286 betreffende
de bekendmaking en inwerkingtreding;
- Nieuwe Gemeentewet ingevoegd bij wet van 12 december 2006, meer bepaald artikel 119 en artikel 130 bis
betreffende de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen voor de tijdelijke politieverordening
op het wegverkeer.
ADVIEZEN
LOKALE POLITIE SINT-TRUIDEN-GINGELOM-NIEUWERKERKEN: Gunstig advies
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Trud'Or voor het uitvoeren van de geplande
activiteiten naar aanleiding van de Lente Opendeur conform het advies van de betrokken diensten.
Artikel 2
Naar aanleiding van het ophangen van de lampionnen in het centrum van Sint-Truiden worden de betrokken
straten voor een korte periode verkeersvrij en wordt het Sint-Martenplein parkeervrij op zondag 21 maart 2021.
Artikel 3
Volgende signalisatie dient geplaatst te worden:
Afsluiten Stapelstraat - Beendonkstraat: nadars + C3 + D1 rechts ter hoogte van Sint-Anneke.
Afsluiten Stapelstraat tussen Breendonkstraat - Gootstraat:
- nadars + C3 + D1 rechts ter hoogte van Sint Anneke;
- nadars + C3 + D1 rechts ter hoogte van Kazernestraat - Breedonkstraat.

Afsluiten Stapelstraat tussen Gootstraat - Clockemstraat: nadars + C3 + D1 rechts ter hoogte van Gootstraat.
Afsluiten Clockemstraat:
- nadars + C3 Grote Markt - Clockemstraat (nadar niet op het kruispunt plaatsen maar wel waar het plein eindigt
op het breed gedeelte) verkeer kan via Zoutstraat wegrijden;
- nadars + C3 aan de uitrit van het Minderbroedersplein: LET OP! Als het vaccinatiecentrum operationeel is, kan het
verkeer de parking niet meer verlaten. Vlotte doorstroming bij het verlaten van de parking is essentieel aangezien
er een beperking in tijd wordt opgelegd voor de bezoekers van het vaccinatiecentrum. Parkeerwachters kunnen dit
te monitoren.
Afsluiten Diesterstraat tussen Abdijstraat en Grote Markt: nadars + C3 + D1 links ter hoogte van Diesterstraat Abdijstraat.
Afsluiten Diesterstraat tussen Breendonkstraat - Abdijstraat: nadars + C3 + D1 rechts ter hoogte van de
Breendonkstraat.
Afsluiten Luikerstraat tussen Tongersesteenweg en Schepen De jonghstraat: nadars + C3 ter hoogte van
Tongersesteenweg.
Afsluiten Luikerstraat tussen Schepen Dejonghstraat en Minderbroedersstraat:
- nadars + C3 ter hoogte van Tongersesteenweg;
- nadars + C3 ter hoogte van Schepen Dejonghstraat - Ridderstraat.
Afsluiten Luikerstraat tussen Minderbroedersstraat en Grote Markt: nadars + C3 + D1 links ter hoogte van
Minderbroedersstraat.
Parkeerverbod
- parkeerverbodsborden E1 + Xa en Xb dienen geplaatst te worden op de locaties waar het nodig is om de werken
te kunnen uitvoeren (Sint-Martenplein).
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Artikel 4
De signalisatie wordt ter plaatse gebracht door personeel van het stadswerkhuis. De aanvrager is zelf
verantwoordelijk voor het plaatsen en wegzetten van de signalisatie.
Artikel 5
De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kan controle doen op de plaatsing van de signalisatie.
Artikel 6
Deze regeling geldt niet voor prioritaire voertuigen.
Artikel 7
Overtredingen worden bestraft met politiestraffen.
Artikel 8
De organisator dient een getypte brief aan de bewoners van de omliggende straten te richten, met vermelding
van:
- een gedetailleerde omschrijving van de inname;
- het uur tot wanneer de toelating gegeven werd door het college van burgemeester en schepenen;
- de geldende verkeersregeling tijdens de activiteit;
- de namen en telefoonnummers van de organisator.
Artikel 9
Aangezien het gaat over activiteit van Trud'Or, verleent het college van burgemeester en schepenen een vrijstelling
voor het betalen van de belasting op de inname van het openbaar domein voor deze activiteit.
Artikel 10
Deze richtlijnen worden samen met de goedkeuring overgemaakt aan de aanvrager.

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

Kathleen Bergoets
algemeen directeur

Veerle Heeren
voorzitter
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Voor eensluidend afschrift:
Kathleen Bergoets
algemeen directeur

Veerle Heeren
burgemeester
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