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College van burgemeester en 
schepenen

Besluit Zitting van 5 januari 2021

18 Foto- en video-opnames door Kerv Automotive op 16 januari, 6 
februari, 13 februari of 20 februari 2021

GOEDKEURING

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Rita Moors, Eerste schepen; de heer Wim Vangeel, 
Tweede schepen; de heer Dirk Snyers, Derde schepen; mevrouw Romi Soors, Vierde schepen; 
mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde schepen; mevrouw Nadine Dethier, Algemeen directeur

Juridische motivering
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester 
en schepenen

Politieverordening van 20 oktober 2003 omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige 
inrichtingen

Gemeenteraadsbesluit van december 2019 betreffende reglement op inname openbaar domein 
ingevolge leveringen, verhuizing, bouw - of andere werken

Tijdelijk politiereglement van 5 januari 2021 betreffende het verkeer naar aanleiding van foto- en 
video-opnames door Kerv Automotive op 16 januari, 6 februari, 13 februari of 20 februari 2021

Feitelijke motivering
Aanvraag van 18 december 2020 van de heer Arjan Voorbij, contactpersoon voor Kerv Automotive, 
Frans Tempelsstraat 8.202, 3500 Hasselt, betreffende foto- en video-opnames op 16 januari, 6 
februari, 13 februari of 20 februari 2021

Het evenement vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Lummen.

Aan de betrokken diensten wordt advies gevraagd.

Besluit

Artikel 1
Het college besluit toelating te verlenen aan Kerv Automotive om de hierboven vermelde activiteiten 
 te laten plaatsvinden op de aangevraagde straten.

Artikel 2
De organisator dient rekening te houden met de maatregelen die op dat moment van kracht zijn 
betreffende het coronavirus. Indien deze maatregelen een dergelijk evenement niet toelaten, vervalt 
deze goedkeuring automatisch.
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Artikel 3
Er mag geen afval achtergelaten worden.

Artikel 4
Fietsers en wandelaars moet steeds doorgang verleend worden.

Artikel 5
Betrokken buurtbewoners moeten door de organisator minstens een week op voorhand schriftelijk op 
de hoogte gebracht worden van de activiteiten en de gewijzigde verkeerssituatie.

Artikel 6
Toelating wordt verleend om het openbare domein in gebruik te nemen gedurende de hierboven 
vermelde activiteiten.

Artikel 7
Volgens het Reglement op inname openbaar domein ingevolge leveringen, verhuizing, bouw- of 
andere werken zal het tarief aangerekend worden voor de inname van het openbare domein, alsook 
voor het plaatsen van de desbetreffende signalisatie.

Artikel 8
De organisator dient rekening te houden met de richtlijnen vermeld in het gemeentelijke 
evenementendraaiboek.
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