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GOEDGEKEURD
Zitting van vrijdag 26 maart 2021

Tijdelijke politieverordening wijziging rijrichting Hamelstraat - 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
Afbraakwerken Croes, Ganzenweg 9, 3450 Geetbets heeft bij burgemeesterbesluit (2021_BURG_00010)
toestemming gekregen om van donderdag 25 februari 2021 om 7u tot zaterdag 27 maart 2021 om 17u de
rijrichting in de Hamelstraat wijzigen om het puin van de sloop van de Broederssite in de meest veilige
omstandigheden te kunnen afvoeren. De rijrichting in de Ridderstraat wordt bijgevolg eenrichtingsverkeer richting
centrum. Dit werd voorafgaandelijk besproken met de dienst Infrastructuur en met de minder-hinder coördinator.
Omwille van de tonnagebeperking in de Schepen Dejonghstraat is het aangewezen om het vrachtverkeer via de
Hamelstraat-Houtmarkt-Nieuwpoort-Tichelrijstraat te laten wegrijden.
Afbraakwerken Croes vraagt nu toestemming om deze tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie te verlengen tot 23 april
2021. Op 19 april 2021 wordt echter gestart met de uitvoering van de werken fase 1A op de Houtmarkt met name
tussen het kruispunt Houtmarkt-Plankstraat-Stenaertberg-Clement Cartuyvelstraat en het kruispunt HoutmarktNieuwpoort-Schepen Dejonghstraat. Aangezien deze zone op dat moment volledig opgebroken is, wordt de
Hamelstraat doodlopend gedurende de periode van deze werken. Een verlenging van de omgekeerde rijrichting in
de Hamelstraat kan dan ook enkel maar toegestaan worden tot 18 april 2021.
Advies van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken: gunstig.
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
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Afbraakwerken Croes, Ganzenweg 9, 3450
Geetbets, om de rijrichting van de Hamelstraat te wijzigen van 27 maart 2021 om 17u tot 18 april 2021 om 17u
voor het afvoeren van puin bij de sloopwerken van de Broederssite. In de Ridderstraat geldt tijdens dezelfde
periode éénrichtingsverkeer richting centrum.
Artikel 2
Signalisatie:
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- kruispunt Houtmarkt - Hamelstraat: C1 op voet plaatsen - F19 afdekken
- kruispunt Ridderstraat - Hamelstraat: F19 op voet plaatsen - C1 afdekken
We hadden begrepen dat er geen fietsers toegelaten worden dus moet er geen onderbord geplaatst worden.
- Op de Houtmarkt voor het kruispunt met de Hamelstraat: verkeersborden C31a en C31b
Aankondigingsbord 'gewijzigde verkeerssituatie' thv kruispunt Houtmarkt - Hamelstraat
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
Overtredingen worden bestraft met politiestraffen.
Artikel 7
De organisator dient een getypte brief aan de bewoner 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 8
De aanvrager dient het charter werftransport strikt op te volgen.
Artikel 9
Deze richtlijnen worden samen met de goedkeuring en het charter werftransport overgemaakt aan de aanvrager.
Artikel 10
Deze verordening wordt bekend gemaakt volgens het decreet van lokaal bestuur van 22 december 2017
Artikel 11
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,
Namens het college van burgemeester en schepenen
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Kathleen Bergoets
algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift:
Ondertekend door Kathleen Bergoets (Signature)
#$ondertekening1$#
Datum: 2021.04.07 12:11:09 CEST
Functie: algemeen directeur
Locatie: SINT-TRUIDEN
Bergoets

Kathleen
algemeen directeur

Veerle Heeren
voorzitter

Ondertekend door Veerle Heeren (Signature)
#$ondertekening2$#
Datum: 2021.04.12 08:48:11 CEST
Functie: voorzitter
Locatie:
SINT-TRUIDEN
Veerle
Heeren

burgemeester

#$stempel$#
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