GEMEENTEBESTUUR LANAKEN
Afdeling Leefomgeving
Dienst Mobiliteit
Jan Rosierlaan 1 - 3620 Lanaken

TOELATING VAN DE BURGEMEESTER
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
besluit van 16 maar 1968;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Gelet op het politiereglement aangaande ingebruikname van openbaar domein en openbare weg, aangenomen in
zitting van de gemeenteraad dd.17.08.1993 dat de uitvoering van het reglement aan de burgemeester opdraagt,
en welk reglement richtlijnen oplegt met het oog op de veiligheid;
Gelet op het schriftelijk verzoek van mw Els Aelbers, i.n.v. dienst Sport, Aan de Engelse Hof 20 te 3620 Lanaken,
voor het organiseren van de jaarlijkse Maasrun in het centrum van Lanaken op zondag 30 september 2018.
Overwegende dat deze toelating burgemeester geldt als wijziging/addendum 2 op de tijdelijke politieverordening
van 13/09/2018 met kenmerk 514212.

BESLUIT

Artikel 1 (Ter aanvulling artikel 1 uit de tijdelijke politieverordening)
Op zondag 30 september 2018 is alle verkeer, uitgezonderd vergunninghouders, verboden in:
-Centrum van Lanaken
*van 10.00u tot 19.00u
- Bodestraat.
Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden C3 op hekken voorzien van oranje gele
knipperlichten met onderbord "uitgezonderd vergunninghouders".
De hekken worden over de gehele breedte van de straat geplaatst.

Artikel 2 (Wijziging artikel 4a uit de tijdelijke politieverordening)
Op zondag 30 september 2018 geldt een parkeerverbod op onderstaande tijdstippen en straten:
*van 10.00u-19.00u
-de Bodestraat.
Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden E1 met onderborden die de periode van
verbod aanduiden.
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