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PUNT 17: ROMMELMARKT SMISVELD 25/08/19
Voorgeschiedenis/aanleiding
Aanvraag van buurtcomité Smisveld om een rommelmarkt in te richten op zondag 25/08/2019.
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)
Aanvraag van buurtcomité Smisveld om een rommelmarkt in te richten op zondag 25/08/2019. Deze
zal doorgaan in gans de wijk Smisveld van 06.00 uur tot 18.00 uur. Hiervoor vraagt met om de ganse
wijk verkeersvrij te maken, uitgezonderd bewoners. Deze zullen bij het eventueel verlaten van (of
aankomst in) de wijk begeleid worden door de inrichters.
Adviezen
Politie adviseert positief.
BESLUIT:
Het college beslist:
Artikel 1:
Ter gelegenheid van de rommelmarkt Smisveld wordt op 25.08.2019 van 06.00 uur tot 18.00 uur de
volledige wijk verkeersvrij gemaakt met uitgezonderd plaatselijk verkeer voor de bewoners.
Artikel 2:
Op 25.08.2019 van 06.00 uur tot 18.00 uur geldt op het afgesloten gedeelte een parkeerverbod, dit
zowel op de openbare rijweg als op de gemarkeerde parkings.
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Artikel 3: De gepaste signalisatie wordt aangebracht door de inrichters.
Artikel 4: 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 5: De organisatoren dienen na het beëindigen van dit evenement vernoemde straten in hun
normale toestand te brengen opdat het verkeer verloopt naar gewoonte.
Artikel 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.
Artikel 7: Deze verordening wordt bekendgemaakt volgens artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Artikel 8: Eén exemplaar van deze beslissing over te maken aan de Lokale Politie Politiezone
Borgloon, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, de Politierechtbank te Tongeren.
Artikel 9: De inrichters verbinden zich ertoe om het "plaatselijk verkeer" zo nodig te begeleiden.
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