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College van burgemeester en 
schepenen

Besluit Zitting van 21 september 2021

29 Tijdelijk politiereglement betreffende het verkeer naar aanleiding 
van de Linkertse Halloweentocht door Jeugdhuis d'Addarios op 
31 oktober 2021

GOEDKEURING

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Burgemeester; de heer Wim Vangeel, Tweede schepen; mevrouw Romi Soors, 
Vierde schepen; mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde schepen en voorzitter BCSD ; mevrouw Nadine 
Dethier, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Rita Moors, Eerste schepen; de heer Dirk Snyers, Derde 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
Feitelijke motivering
Ook dit jaar organiseert Jeugdhuis d’Addarios, gelegen Sint-Trudostraat 2 in 3560 Lummen, de 
Linkertse Halloweentocht. Deze zal plaatsvinden op 31 oktober 2021, van 18.00 tot 02.00 uur. 
In het kader van deze Halloweentocht zullen er van vrijdag 29 oktober tot woensdag 3 november 2021 
tentjes opgesteld staan op de parking gelegen voor het jeugdhuis. 
De gemeentelijke tentjes kunnen pas afgebroken worden op woensdag 3 november 2021: 1 en 2 
november zijn immers vrije dagen voor het betrokken gemeentepersoneel. 
Het grootste deel van de parking blijft beschikbaar als parkeergelegenheid. 
Er zijn maatregelen nodig ter beveiliging van zowel de bezoekers als het verkeer.

Besluit

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing van vrijdag 29 oktober om 08.00 uur tot woensdag 3 november 2021 
om 12.00 uur.

Artikel 2



2/2

Gedurende de in artikel 1 aangehaalde periode wordt parkeerverbod opgelegd op alle 
parkeerplaatsen achter het betonnen pad gelegen tussen het jeugdhuis en O.C. De Link. Dit gedeelte 
zal gemarkeerd worden door parkeerverbodsborden, gevarenlint en / of nadarelementen.

Artikel 3
Gedurende de in artikel 1 aangehaalde periode is het gemarkeerde gedeelte van de parking verboden 
voor motorvoertuigenverkeer, met uitzondering voor dat van de organisatoren en medewerkers indien 
dit vereist is.

Artikel 4
Toelating wordt verleend om het openbare domein in gebruik te nemen gedurende het hierboven 
vermelde evenement.

Artikel 5
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 6
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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