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College van burgemeester en 
schepenen

Besluit Zitting van 9 maart 2021

43 Tijdelijk politiereglement betreffende het verkeer naar aanleiding 
van Fun@schlnsmr door dienst sport Lummen op dinsdag 29 juni 
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
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

Feitelijke motivering
Op dinsdag 29 juni 2021 vindt de kantonnale scholensportdag Fun@schlnsmr plaats, georganiseerd 
door de sportdiensten van Lummen, Halen en Herk-de-Stad, en dit op het Schulensmeer, op de 
terreinen rond ’t Vloot, aan beide zijden van de Demer, Demerstraat 60 in Lummen. 

Op maandag 28 juni 2021 zullen op de parking voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. 

Voor deze activiteit worden ongeveer 700 schoolkinderen verwacht van de vijfde en zesde leerjaren. 

De Demerstraat en Zwarte-Brugstraat zijn van geen belang voor het doorgaande verkeer. 

Maatregelen moeten genomen worden voor de bewoners van de Schansstraat.

Maatregelen moeten eveneens genomen worden om enerzijds de deelnemers en de bezoekers van 
deze activiteit te beveiligen en anderzijds het normale voertuigenverkeer in vlotte banen te leiden.
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Besluit

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing vanaf maandag 28 juni om 05.00 uur tot dinsdag 29 juni 2021 om 
17.00 uur volgens onderstaande modaliteiten.

Artikel 2
Parkeerverbod geldt gedurende de in artikel 1 aangehaalde periode op de hele parking gelegen 
tussen de Schansstraat en de Zwarte-Brugstraat.

Artikel 3
Worden verboden voor alle motorvoertuigenverkeer op dinsdag 29 juni 2021 van 07.00 tot 17.00 uur:

- het gedeelte van de Demerstraat gelegen tussen de aansluiting met de Zwarte-Brugstraat en de 
woning met huisnummer 57;

- het gedeelte van de Zwarte-Brugstraat gelegen vanaf de toegang naar de weide / parking tot aan de 
aansluiting met de Demerstraat;

- het gedeelte van de Schansstraat gelegen vanaf de bussenparking tot de aansluiting met de 
Demerstraat.

Artikel 4
Op dinsdag 29 juni 2021 van 07.00 tot 17.00 uur wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven in de 
Schansstraat, vanaf de aansluiting met de Linkhoutstraat tot aan de bussenparking.

Artikel 5
Toelating wordt verleend om het openbare domein in gebruik te nemen gedurende het hierboven 
vermelde evenement.

Artikel 6
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.

Artikel 7
De organisator dient rekening te houden met de maatregelen die op dat moment van kracht zijn 
betreffende het coronavirus. Indien dit zou betekenen dat het evenement niet mag plaatsvinden, 
vervalt dit tijdelijke politiereglement.
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Namens Het College van burgemeester en schepenen

#$ondertekening1$#

Algemeen directeur
Nadine Dethier 

#$stempel$#

#$ondertekening2$#

Burgemeester
Luc Wouters 
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