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Aanpassing Tijdelijke politieverordening : Carnavalsstoet
Kaulille 2020 zondag 23 februari 2020 - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester - voorzitter; de heer Jos Plessers, Schepen; de heer Erik
Vanmierlo, Schepen; de heer Leo Cardinaels, Schepen; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Marc Vanherk, Schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De aanvraag van CV de Poederladers om Carnavalsstoet Kaulille 2020 te organiseren op zondag 23
februari 2020 .
Argumentatie
Deze activiteit vindt plaats op de openbare weg en er bestaat gevaar voor de weggebruikers en voor
de deelnemers.
Juridische grond
Op grond van artikels 56, §2 en §3 7° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
oefent het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd
overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen.
Op grond van artikel 130 bis en 135 §2 1° van de Nieuwe Gemeentewet is het college van
burgemeester en schepenen bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer en
heeft de gemeente tot taak het voorzien in een goede politie ten behoeve van de inwoners en meer
bepaald met betrekking tot alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare
wegen.
De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 12 waarin gesteld wordt dat passende verkeerstekens ter plaatse dienen
aangebracht.
Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie en het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en latere wijzigingen, in het bijzonder op titel
III waarin de verschillende verkeerstekens worden opgenomen en bepaald.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, en latere wijzigingen.
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Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en te
melden aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur
van 22 december 2017
Administratieve afhandeling
Een afschrift van dit reglement wordt verstuurd aan:










Directie Federale Taken, Toezicht en Bezwaren, Universiteitslaan 1 , 3500 Hasselt
De griffie van de politierechtbank, R.A.C., Dieplaan 14, 3600 Genk
De correctionele griffie te Tongeren, Piepelpoel 10, 3700 Tongeren
En ter kennisgeving aan:
De inrichters - CV de Poederladers, Lillerbaan 81, stoet@poederladers.be ,
Jean.willekens@outlook.com
De politiezone Carma
De brandweerdienst
De Lijn
Het Rode Kruis, Nijverheidslaan 3, 3930 Hamont-Achel

Besluit
Artikel 1
De navolgende wegen zijn op zondag 23 februari 2020 van 13u30 tot 18u00 afgesloten voor alle
verkeer:









Nevenplein vanaf Kaulillerdorp tot Bierkensweg in beide richtingen.
Bierkensweg in beide richtingen.
Kaulillerdorp
Schuttebergslaan
Ringlaan vanaf de Kloterstraat tot de Pastoor Langensstraat
Pastoor Langensstraat
Raakstraat van kruispunt P. Langensstraat tot Fabriekstraat
Fabriekstraat van Raakstraat tot kruispunt Kettingbrugweg - tussen de Raakstraat en de
Dorperheideweg blijft het doorgaand verkeer mogelijk over één rijstrook

Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan alle weggebruikers met een bord C3.
Een doorgang van minstens 3 meter kan onmiddellijk vrijgemaakt worden voor prioritaire voertuigen
volgens het artikel 37 van het verkeersreglement.

Artikel 2
De navolgende wegen zijn op zondag 23 februari 2020 van 13u30 tot 18u00 afgesloten voor alle
verkeer uitgezonderd het plaatselijke verkeer:








Kaulillerweg kruispunt Rietweg richting Kaulillerdorp
Goolderheideweg kruispunt Rietweg richting Kaulillerweg
Donkelstraatje kruispunt Fonteinstraat richting Kaulillerdorp
Jasperslaan kruispunt Bosschelweg richting Kaulillerdorp
Belgebergstraat kruispunt Kettingbrugweg richting Fabriekstraat
Dorperheideweg kruispunt Kettingbrugweg richting Fabriekstraat
Raakstraat kruispunt Kloterstraat richting Fabriekstraat
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 Kloterstraat kruispunt Raakstraat richting Ringlaan
Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan alle weggebruikers met een bord C3 met onderbord
‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

Artikel 3
Een aangepaste omleiding wordt voorzien als volgt:
§1. Het verkeer komende uit Bree volgt:
A. Voor richting Steenweg op Kleine Brogel-Neerpelt: Kaulillerweg-Rietweg-FonteinstraatDonkelstraatje-Bosschelweg.
B. Voor de richting Hamont-Lozen: Kaulillerweg-Rietweg-Fonteinstraat-DonkelstraatjeBosschelweg- Kettingbrugweg.
De bestuurders richting Fabriekstraat of Stwg. op Kleine Brogel passeren de vluchtheuvel op Kaulillekruispunt links. Daartoe wordt het bord B5 geplaatst thv. de aansluiting met de Fabriekstraat.
§2. Het verkeer komende uit Kleine Brogel-Neerpelt-Hamont volgt:
Bosschelweg-Donkelstraatje-Fonteinstraat-Rietweg-Kaulillerweg

Artikel 4
Parkeerverbod wordtingesteld op zondag 23 februari 2020 van 12u00 tot 18u00 op volgende wegen:
 Bierkensweg volledig
Dit verbod wordt ter kennis gebracht met een bord E3.

Artikel 5
Parkeerverbod wordt ingesteld op zondag 23 februari 2020 van 08u00 tot 20u00 op volgende plaats:
 Nevenplein Kaulille

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Burgemeester
Stijn Van Baelen
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