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College van burgemeester en 
schepenen

Besluit Zitting van 30 juli 2019

43 Tijdelijk politiereglement betreffende het verkeer naar aanleiding 
van de Lummense augustuskermis op 15, 16 en 17 augustus 2019 
en de zaterdagvoormiddagmarkt van 17 augustus 2019

GOEDKEURING

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Burgemeester; de heer Wim Vangeel, Tweede schepen; mevrouw Veerle 
Verboven, Derde schepen; de heer Dirk Snyers, Vierde schepen; mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde 
schepen en voorzitter BCSD; mevrouw Nadine Dethier, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Rita Moors, Eerste schepen

Juridische motivering
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere wijzigingen 

Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen 

Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen 

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder de artikels 119 en 130bis 

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens 

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens 

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikels 56, 286 en 287 

‘Wijziging van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende maatregelen 
m.b.t. het onttrekken aan het voertuigenverkeer in de Dorpsstraat en op een gedeelte van het 
Gemeenteplein ter gelegenheid van de wekelijkse markt – goedkeuring’ van 28 juni 2002 

Aanvullend reglement van 15 februari 2016 houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer in 
het centrum tijdens de jaarlijkse kermis in augustus – goedkeuring 

Tijdelijk politiereglement betreffende het verkeer naar aanleiding van een Kermisterras door Pizzeria 
Da Dino op 14, 15, 16 en 17 augustus 2019

Feitelijke motivering
Op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus 2019 vindt de Lummense augustuskermis 
plaats op het Gemeenteplein en in enkele omliggende straten. 
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Het opstellen van de meeste kermisattracties vindt plaats op 13 augustus, tenzij 13 augustus op een 
zondag valt. In dat laatste geval vindt de opstelling plaats op 12 augustus. In 2019 vindt deze 
opstelling bijgevolg plaats op 13 augustus. 

Er wordt een uitzondering gemaakt voor één enkele kermisattractie, die anders niet meer ter plaatse 
geraakt en die vanaf maandag 12 augustus 2019 om 21.00 uur gebruik maakt van het pleintje naast 
Kristoffel, gelegen aan het verbindingswegje tussen de Dorpsstraat en het Gemeenteplein. 

In 2019 zullen er geen kermisattracties opgesteld worden in de Dr. Vanderhoeydonckstraat. 

Het is bijgevolg wenselijk in 2019 tijdelijk af te wijken van het ‘Aanvullend reglement houdende 
maatregelen met betrekking tot het verkeer in het centrum tijdens de jaarlijkse kermis in augustus – 
goedkeuring’ van 15 februari 2016. 

Op zaterdag 17 augustus 2019, tussen 06.00 en 14.00 uur, vindt de wekelijkse 
zaterdagvoormiddagmarkt plaats. De markt vindt normaal gezien plaats op het Gemeenteplein (plein 
zelf) en in de Dorpsstraat. 

Deze markt dient wegens de augustuskermis verplaatst te worden. Een deel van de markt zal 
verplaatst worden naar het noordelijke stuk Gemeenteplein (straat) net voor het Administratief 
Centrum, een ander deel zal verplaatst worden naar de Kerkstraat. 

Door de herinrichting van de Dorpsstraat is deze niet meer geschikt als marktlocatie. 

Het is bijgevolg wenselijk op 17 augustus 2019 af te wijken van het reglement ‘Wijziging van het 
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende maatregelen m.b.t. het onttrekken 
aan het voertuigenverkeer in de Dorpsstraat en op een gedeelte van het Gemeenteplein ter 
gelegenheid van de wekelijkse markt – goedkeuring’ van 28 juni 2002. 

De andersvalidenparkings ter hoogte van de kerk in de Kerkstraat zullen tijdens de markt niet meer 
bereikbaar zijn. Het is echter wenselijk dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor 
andersvaliden. 

Maatregelen zijn nodig enerzijds om de markt- en foorkramers en bezoekers te beveiligen en 
anderzijds om het normale voertuigenverkeer in vlotte banen te leiden.

Besluit

Artikel 1
Het reglement ‘Wijziging van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende 
maatregelen m.b.t. het onttrekken aan het voertuigenverkeer in de Dorpsstraat en op een gedeelte 
van het Gemeenteplein ter gelegenheid van de wekelijkse markt – goedkeuring’ van 28 juni 2002 blijft 
gedeeltelijk van kracht. De verkeersmaatregelen betreffende de Dorpsstraat zijn niet van kracht.

Artikel 2
Het reglement ‘Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer in het 
centrum tijdens de jaarlijkse kermis in augustus – goedkeuring’ van 15 februari 2016 blijft gedeeltelijk 
van kracht. De verkeersmaatregelen betreffende de Dr. Vanderhoeydonckstraat zijn niet van kracht.

Artikel 3
De in artikel 1 en 2 vermelde reglementen worden tijdelijk gewijzigd en / of aangevuld door de 
hieronder vermelde verkeersmaatregelen.
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Artikel 4
Dit tijdelijke reglement is van toepassing van maandag 12 augustus om 21.00 uur tot het vertrek van 
de kermisattracties voorzien ten laatste op zondag 18 augustus 2019 om 12.00 uur.

Artikel 5
Alle bepalingen betreffende parkeerverbod en gewijzigd verkeer in de Dr. Vanderhoeydonckstraat 
zoals opgesomd in de artikels 3 en 6 van het in artikel 2 vermelde aanvullende reglement worden 
opgeheven.

Artikel 6
De artikels 5.3, 5.4 en 5.5 van het in artikel 2 vermelde aanvullende reglement worden opgeheven. 

Artikel 7
Parkeerverbod wordt opgelegd uitgezonderd voor foorkramers 

- op het Gemeenteplein (plein) op dinsdag 13 augustus 2019 tussen 09.00 en 14.00 uur;

- in het verbindingswegje tussen de Dorpsstraat en het Gemeenteplein, ten zuiden van het ‘Charles-
Wellenspleintje’, van maandag 12 augustus om 21.00 uur tot dinsdag 13 augustus om 14.00 uur;

- op het pleintje naast Kristoffel, gelegen aan het verbindingswegje tussen de Dorpsstraat en het 
Gemeenteplein, van maandag 12 augustus om 21.00 uur tot dinsdag 13 augustus 2019 om 14.00 uur.

Artikel 8
Op zaterdag 17 augustus 2019 vanaf 06.00 uur tot het einde van de markt (maximaal om 14.00 uur) 
wordt parkeerverbod opgelegd, uitgezonderd voor marktkramers 

- in een gedeelte van de Kerkstraat, namelijk het gedeelte tussen de aansluiting met de Ketelstraat en 
de aansluiting met het Gemeenteplein;

- in het noordelijke stuk Gemeenteplein (straat) net voor het Administratief Centrum.

Artikel 9
Op zaterdag 17 augustus 2019 vanaf 06.00 uur tot het einde van de markt (maximaal om 14.00 uur) 
wordt onttrokken aan het motorvoertuigenverkeer, uitgezonderd voor dat van marktkramers 

- een gedeelte van de Kerkstraat, namelijk het gedeelte tussen de aansluiting met de Ketelstraat en 
de aansluiting met het Gemeenteplein;

- het noordelijke stuk Gemeenteplein (straat) net voor het Administratief Centrum.

Artikel 10
Op zaterdag 17 augustus 2019 vanaf 06.00 uur tot het einde van de markt (maximaal om 14.00 uur) 
wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven 

- in de Burggrachtstraat;

- in een gedeelte van de Neerstraat, namelijk het deel gelegen tussen de aansluiting met het 
Gemeenteplein en de aansluiting met de Burggrachtstraat.
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Artikel 11
Op dinsdag 13 augustus vanaf 09.00 uur tot zondag 18 augustus om 24.00 uur zijn in een gedeelte 
van de Oostereindestraat, namelijk het gedeelte tussen de aansluiting met de Ringlaan (rotonde) en 
de aansluiting met de Dr. Vanderhoeydonckstraat, volgende verkeersmaatregelen van kracht voor het 
motorvoertuigenverkeer: 

- eenrichtingsverkeer wordt opgelegd en dit in de richting van de rotonde naar de Dr. 
Vanderhoeydonckstraat;

- parkeerverbod wordt opgelegd, behalve voor autobussen van vervoersmaatschappij De Lijn.

Artikel 12
Op zaterdag 17 augustus 2019 vanaf 06.00 uur tot het einde van de markt (maximaal om 14.00 uur) 
wordt een tijdelijke andersvalidenparking gecreëerd 

- ter hoogte van Apotheker Adams (eerste volledige parkeerplaats);

- ter hoogte van de appartementen tegenover Apotheker Adams (eerste parkeerplaats, dichtst bij 
harmoniezaal). 

Deze parkings zullen gemarkeerd worden door speciale tijdelijke verkeersborden.

Artikel 13
Het gemeentebestuur voorziet de nodige signalisatie met betrekking tot dit reglement. De organisator 
dient deze eventueel vóór het evenement tijdig op de precieze locatie te plaatsen en na het 
evenement aan de kant te zetten.

Namens Het College van burgemeester en schepenen

Algemeen directeur
wg. Nadine Dethier 

Burgemeester
wg. Luc Wouters 

Voor eensluidend uittreksel,
Lummen, juli 31, 2019

Nadine Dethier
Algemeen directeur

Luc Wouters
Burgemeester


