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Domein: Algemeen, bestuur, veiligheid en welzijn
PUNT 10: BOKKENRIJDERSRUN 2019
Voorgeschiedenis/aanleiding
Vraag vanwege de heer Georges Vanschoonwinkel verantwoordelijke van de vereniging
"Bokkenrijdersrun" om de toelating te bekomen om de jaarlijkse Bokkenrijdersrun in te richten en
dienaangaande de passende omleidingen en verkeerssignalisatie te voorzien op 26/05/2019.
Juridische grondslag
Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, gecoördineerd
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Toelichting (feiten en context)
Ter gelegenheid van de vijfde Bokkerijdersrun op 26/05/2019 georganiseerd door de Vereniging
Bokkerijdersrun Wellen en aangevraagd door Georges Vanschoonwinkel, Appeystraat 36 te 3830
Wellen, kunnen er zich storingen in het verkeer voordoen en dat zodoende passende
verkeersmaatregelen zich opdringen. Omwille van de verkiezingen zullen er wijzigingen doorgevoerd
worden t.o.v. de vorige edities.
Adviezen
Er kleine wijzigingen t.o.v. de vorige jaren. Na vergadering positief advies van PZ Borgloon.
BESLUIT:
Het college beslist:
Artikel 1:
- Het parcours is volledig verkeersvrij, uitgezonderd voor de voertuigen van de inrichters van dit
evenement, op zondag 26/05/2019 van 13.00 uur t.e.m. 18.00 uur in de: Notelarestraat, Dorpsplein,

1

Kerkstraat, Appeystraat, Eivalstraat, Zangstraat, Kukkelbergstraat, Dorpsplein, Bloemenstraat van
aan de kruising met de Notelarestraat tot aan de kruising met de Kortestraat en op de doorsteek van
het fietsroutenetwerk tussen de Zang- en de Kukkelbergstraat.
Er zijn 3 runs voorzien; kidsrun om 13.15u en twee volwassenenruns respectievelijk om 14.00u en
om 15.00 u. De Kidsrun gaat enkel door in de Molenstraat.
- De Molenstraat is volledig verkeersvrij op zondag 26/05/2019 vanaf 13.00 uur tot en met 18.00 uur.
- Tussen 08.00 en 13.00 uur is er op zondag geen verkeer toegestaan in de Molenstraat uitgezonderd
bewoners.
- De bewoners van de Molenstraat kunnen met hun voertuigen op zondag 26/05/2019 hun woning
slechts bereiken tot 13.00 uur. Via een bericht aan de bevolking wordt dit medegedeeld.
Artikel 2:
- Er is een parkeerverbod, op zondag 26/05/2019 van 08.00 uur t.e.m. 17.00 uur in de:
Notelarestraat, Appeystraat, Eivalstraat, Zangstraat, Kukkelbergstraat, Appeystraat, Kerkstraat,
Dorpsplein.
- Er is een parkeerverbod in de Molenstraat op zaterdag 25/05/2019 vanaf 19.00 uur tot en met
zondag 26/05/2019 om 18.00 uur.
Artikel 3 : Er is uitgezonderd plaatselijk verkeer op zondag 26/05/2018 van 14.00 uur t.e.m. 18.00 uur
in de Dorpsstraat, Notelarestraat, Bloemenstraat, Kortestraat, Blokenstraat, Solveld, Herstalstraat,
Kukkelbergstraat vanaf de kruising met de Zangstraat tot aan de kruising met de
Appeystraat/Herstalstraat, Merellaan, Zangstraat tussen de Kortessemstraat en de kruising met het
parcours, Mollekesstraat, Krikeldries, Zangstraat vanaf de kruising met de Stw. naar Vrolingen tot aan
de kruising met het parcours, Nutstraat vanaf de kruising met de Appeystraat tot aan de kruising met
de Stw. naar Vrolingen.
Artikel 4: Er is een parkeer – en stilstaanverbod,
- op het Dorpsplein voor de kerk, aan de rechter zijde van zaterdag 25/05/2019 van 19.00 uur t.e.m.
zondag 26/05/2019 om 18.00 uur.
Artikel 5: Omleiding:
- Het verkeer komende van Borgloon wordt omgeleid via de Hertenstraat, Klein-Smissebroekstraat,
Overbroekstraat, Veerstraat.
- Het verkeer komende van Alken (via Russelt), van Alken (via Bosstraat) van Kortessem (via Bosstraat
en Zonneveldweg) wordt omgeleid via de Vloeiherkstraat, Overbroekstraat, Klein Smissebroekstraat,
Hertenstraat, Steenweg Borgloon.
- De bestaande omleiding m.b.t. de werken aan de Zonneveldweg (omleiding Kortessemstraat) wordt
niet gewijzigd. Het verkeer komende van Kortessem via de N76 wordt omgeleid via de N76a te
Kerniel, de Kleyestraat en het Vogeleinde. Passende signalisatie wordt voorzien.
Artikel 6:
Deze verordening wordt bekendgemaakt volgens artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet. Een bericht aan de bevolking wordt tijdig ronggedeeld.
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Artikel 7: De organisatoren dienen deze reglementeringen ter kennis te brengen aan de
weggebruikers door middel van de door het verkeersreglement voorgeschreven verkeerstekens.
Deze tekens zullen naar behoren door de inrichters worden opgesteld en dienen steeds de nodige
wegomleggingen te omvatten.
Artikel 8: De organisatoren dienen na het beëindigen van dit evenement vernoemde straten in hun
normale toestand te brengen opdat het verkeer verloopt naar gewoonte.
Artikel 9: Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband
met of naar aanleiding van ongevallen die door de organisatie worden veroorzaakt.
Artikel 10: Deze verordening wordt overgemaakt aan de Lokale Politie van de Politiezone Borgloon,
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, de Politierechtbank te Tongeren, Ambicare, Wegen en
Verkeer, Brandweer Hasselt en de Lijn.
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