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Domein: Algemeen, bestuur, veiligheid en welzijn
PUNT 12: OLDTIMER RONDRIT 12 MEI 2019
Voorgeschiedenis/aanleiding
Aanvraag vanwege Guido Vanoppen, inrichter van de jubileum oldtimerrit om op zondag 12 mei
2019 de Kortessemstraat gedeeltelijk af te sluiten.
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)
Aanvraag vanwege Guido Vanoppen, inrichter van de jubileum oldtimerrit om op zondag 12 mei de
Kortessemstraat gedeeltelijk af te sluiten en dit van 10.00 tot 14.00 uur. De rondrit wordt
georganiseerd in samenwerking met buurtcomité Vrolingen waarvan François Lemmens de
verantwoordelijke is.
Deze rondrit zal vertrekken aan café bij Xa4; er zullen ongeveer 75 à 100 voertuigen van meer dan 25
jaar oud aan deelnemen. Het is aangewezen om de straat gedeeltelijk af te sluiten omwille van het
nijpend tekort aan parkeerplaatsen in de Kortessemstraat.
Adviezen
De politie adviseert positief aangezien er een bestaande omleiding mogelijk is via de Zangstraat.
Het verkeer komende van de Eivalstraat richting Zangstraat kan omgeleid worden via de
Kukkelbergstraat en de Herstalstraat aangezien er in het weekend doorgaand verkeer toegestaan
wordt over gans de Zonneveldweg vanaf 11/02/2019.
Zie beslissing hieronder :
"De omleiding Loystraat – Langenakker – Plattestraat blijft behouden. Bijkomstig worden er tijdens
de werkuren verkeerslichten geplaatst waardoor het verkeer tussen de Loystraat en de
gemeentegrens met Kortessem beurtelings over één rijstrook kan passeren. Buiten de werkuren heeft
het verkeer de normale doorgang in beide richtingen."
BESLUIT:
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Het college beslist:
Art. 1 - Er is uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Kortessemstraat vanaf de kruising met de
Mollekesstraat tot de kruising met de Zangstraat.
- Het verkeer komende van de Vinkenlaan wordt rechts, via de Kortessemstraat omgeleid.
Art. 2 Het verkeer komende van Kortessem kan via de bestaande omleiding ,via de Zangstraat,
richting Wellen centrum rijden.
Art. 3 Het verkeer komende van de Eivalstraat, richting Zangstraat wordt omgeleid via de Kukkelberg
en de Herstalstraat aangezien er doorgang is naar Kortessem tijdens de weekends.
Art. 4 Deze verordening geldt op zondag 12 mei 2019 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Art. 5 De organisatoren zijn verplicht eventuele richtlijnen van de plaatselijke politie inzake de
verkeersreglementering te volgen.
Art. 6 De organisatoren dienen te allen tijde een ruimte van 4 meter vrij te houden om in geval van
nood aan de hulpdiensten een vlotte doorgang te verlenen.
Art. 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 zonodig de nodige wegomleggingen te
omvatten.
Art. 8 De organisatoren dienen na het beëindigen van dit evenement vernoemde straten in hun
normale toestand te brengen zodat het verkeer verloopt naar gewoonte.
Art. 9 De gemeente verklaart uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar
aanleiding van ongevallen die door de manifestatie worden veroorzaakt.
Art. 10 Deze verordening wordt bekendgemaakt volgens artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Art.11 Deze verordening wordt overgemaakt aan de Lokale Politie Politiezone Borgloon, de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, de Politierechtbank te Tongeren.
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NAMENS HET SCHEPENCOLLEGE
Op bevel:
De Algemeen directeur
get. Mia Cuppens

De Burgemeester
get. Els Robeyns
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