
Gemeente Alken

Ondenrverp: Verkeersregeling Open monumentendag, Bulsstraat, op zondag
10 september 2017

I.JITTREKSE L UIT DE NOTULEN VAN HET E VAN
BURGEMEESTER EN SGHEPENEN.

ZITTING VAN 30 usTus 2017

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Filip Vanvinckenroye, lngrid
Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Vanhove-Reekmans en Frank
Vroonen, schepenen; Pascal Giesen, secretaris;

Het colleqe van burqemeester en schepenen

Gelet op de vraag van mevrouw Carine Luts, medewerker Dienst Vrije Tijd,
om ter gelegenheid van Open monumentendag op zondag 10 september
2017, het verkeer in de Bulsstraat slechts toe te laten in de richting van de
Grootstraat;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en het KB van 20 juli 1gg0;
Gelet op het gunstig advies van de Lijn, de heer Jurgen Stulens;
Gelet op het gunstig advies van het hoofd van de technische dienst;
Gelet op artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Ovenruegende dat voor de goede orde dient gezorgd;

Besluit.

Artikel 1 : op zondag 1 0 septemb er 2017 van 1 0u. tot 18u. wordt het verkeer in
de Bulsstraat enkeltoegelaten in de richting van de Grootstraat.
Artikel 2: uitzondering op artikel 1 geldt voor de fietsers. Zij worden in beide
richtingen toegelaten.
Artikel 3: Het verkeer wordt omgeleid via de Grootstraat, de Leemkuilstraat en
de Laagbulsstraat.
Artikel 4: De nodige signalisatie dient door de gemeentelijke regie wettelijk
worden geplaatst, zoals weergegeven op de schets, en na afloop van het
evenement dient deze onmiddellijk venruijderd te worden.
Artikel 5: De organisator is verantwoordelijk om het openbaar domein net en
rein achter te laten na het evenement.
Artikel 6: De organisator dient steeds 4 meter vrij te houden voor de doorgang
van de voertuigen van de hulpdiensten.
Artikel 7: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan mevrouw
carine Luts, het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het
wijkteam Alken, de ambulancedienst Ambi-Care, de Lijn, de
brandweercommandant en de technische dienst van de gemeente.
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Namens het college van burgemeester en schepenen
De secretaris De burgemeester
(get.) Pascal Giesen (get.) Marc Penxten

Voor eensluidend afschrift
De secretaris
Pascal Giesen

De burgemeester
Marc Penxten
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