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Zitting van vrijdag 2 april 2021

Veiligheid: tijdelijke politieverordening op het wegverkeer tgv wielerwedstrijd
'Ronde van Haspengouw' in Zepperen op vrijdag 14 mei 2021 - 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 Pascal
Monette, schepen; mevrouw Kathleen Bergoets, algemeen directeur
VERONTSCHULDIGD
de heer Jurgen Reniers, schepen
BEVOEGDHEID
Veerle Heeren - sport
MOTIVERING
GEGEVEN
Op vrijdag 14 mei 2021 van 18u tot 20u30 organiseert Paxx Global Cycling de 1ste etappe van de wielerwedstrijd
'Ronde van Haspengouw' in Zepperen voor elite zonder contract en masters.
Voor deze wedstrijd is een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer noodzakelijk.
WETTELIJKE BEPALINGEN
- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen ;
- Nieuwe Gemeentewet ingevoegd bij de 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
DIENST INFRASTRUCTUURWERKEN: Gunstig advies
DE LIJN LIMBURG: Gunstig advies
ADMINISTRATIE WEGEN EN VERKEER LIMBURG: Gunstig advies
EVENEMENTEN: Gunstig advies
MOBILITEIT: Gunstig advies
BESLUIT
Artikel 1
Op vrijdag 14 mei 2021 van 17u tot 22u geldt volgende verkeersregeling in de straten van de omloop:
- het verkeer in de tegengestelde rijrichting van de renners wordt verboden. Verkeersbord C1 dient geplaatst te
worden op de kruispunten waar de verboden richting van toepassing;
- er geldt een parkeerverbod in de straten van de omloop: Driesstraat - Sint-Genovevaplein - Zepperen-Dorp Kogelstraat - Hondsbergweg - Drie-Gezusterstraat - N718 - Driesstraat.
Er dienen voldoende E1 borden met vermelding 'vrijdag 14 mei 2021 van 17u tot 22u' geplaatst te worden. De E1
borden worden aangevuld met het onderbord Xa en Xb (op- en neerwaartse pijl om het begin en einde van de
verbodszone aan te duiden). Deze borden dienen minimum 24u op voorhand door de organisator te worden
uitgezet.
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Volgende signalisatie dient eveneens te worden voorzien:
- kruispunt Ordingen-Dorp - N718: nadar met fig. A51 met onderbord wielerwedstrijd + F41 (omleiding Hasselt)
links;
- kruispunt N80 - Nachtegaal: nadar met fig. A51 met onderbord wielerwedstrijd + F41 rechts richting Sint-Truiden
via N80;
- kruispunt Zepperen-Dorp - Klein D’Oyestraat: nadar met fig. A51 met onderbord wielerwedstrijd + F41 rechts;
- kruispunt Zepperenweg - N718: nadar met fig. A51 met onderbord wielerwedstrijd.
Artikel 3
Inzet van politiepersoneel:
- kruispunt Driesstraat /Zepperenweg /N718 aan de verkeerslichten;
- kruispunt Zepperen-Dorp / d' Oyestraat;
- kruispunt Drie Gezustersstraat/N718.
Alle andere kruispunten dienen bemand te worden door signaalgevers.
Artikel 4
De organisator is gehouden de overeenkomstige verkeersborden te plaatsen en weg te nemen volgens de
richtlijnen van de Lokale Politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
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 beschrijving van de activiteit;
- 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 organisators.
Artikel 9
Deze verordening wordt bekendgemaakt volgens artikel 186 van het Gemeentedecreet.
Artikel 10
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het provinciebestuur, de griffies van de rechtbank van eerste aanleg en
de politierechtbank, 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: 2021.04.08 12:57:32 CEST
Functie: algemeen directeur
Locatie: SINT-TRUIDEN
Bergoets

Kathleen
algemeen directeur

Veerle Heeren
voorzitter

Ondertekend door Veerle Heeren (Signature)
#$ondertekening2$#
Datum: 2021.04.12 08:52:14 CEST
Functie: voorzitter
Locatie:
SINT-TRUIDEN
Veerle
Heeren

burgemeester

#$stempel$#
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