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Uittreksel uit het notulenboek College Burgemeester & 

Schepenen 

 Datum zitting 17/11/2016 

Aanvangsuur zitting 8.30 

Locatie Schepenlokaal 

 
 
Tijdelijk politiereglement houdende verkeersmaatregel te Lanaken op 18.12.2016 n.a.v. de 
eerste editie van de X-masrun 
 
Kenmerk : 453155 

 
Aanwezigheid: 

Naam Functie Aanwezig 

dhr. M. Keulen Burgemeester-Voorzitter √ 

dhr. M. Curvers Schepen  

mevr. C. Gorissen Schepen √ 

mevr. S. Martens Schepen √ 

dhr. P. Tollenaers Schepen √ 

mevr. A. Puts Schepen √ 

mevr. V. Schellingen Schepen √ 

dhr. M. Stevens Schepen √ 

dhr. W. Vancleynenbreugel Secretaris √ 
 

 

Het schepencollege, 
Gelet op het Gemeentedecreet en de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 16.03.1968 betreffende de politie over het wegverkeer; latere wijzigingen met 
inwerkingtreding tot heden; 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; latere wijzigingen met inwerkingtreding tot 
heden. 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; latere wijzigingen met 
inwerkingtreding tot heden. 
 
Gelet op het verzoek van dhr. Stouten Koen i.n.v. dienst Vrije Tijd, Aan de Engelsehof 10/4 om op 
18.12.2016 van 13.00u tot 20.00u de X-masrun Lanaken te organiseren. De wedstrijd vertrekt om 
15.30u en eindigt om 17.00u. De wedstrijd volgt deze route: Kerkplein, via de westzijde van het 
Kerkplein gaan we de Bessemerstraat in, rechts af de Heuvelstraat in, rechtsaf de doorsteek tussen 
Heuvelstraat en Broekstraat in, rechtsaf de Broekstraat in, linksaf de Bodestraat in, links af het 
Kerkplein op. Tijdens het wedstrijd worden de bovengenoemde plaatsen verkeersvrij gemaakt. Er 
wordt een omleiding voorzien. 
 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: Op zondag 18.12.2016 van 13.00u tot 20.00u is alle verkeer verboden in: 
- Kerkplein (de rijbaan vlak voor de kerk, die normaal gebruikt wordt als bushalte) 
- Kerkplein ( westzijde en oostzijde) 
- Bessemerstraat (tussen Kerkplein en Heuvelstraat) 
- Heuvelstraat (tussen Bessemerstraat en doorsteek tussen Heuvelstraat en Broekstraat) 
- Broekstraat (tussen doorsteek Heuvelstraat en Broekstraat, en Bodestraat) 
- Bodestraat  
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Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden C3 op hekken voorzien van oranje gele 
knipperlichten. 
 
 
Artikel 2: Tijdens de in artikel 1 vermelde periode wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten op de 
toegangswegen richting parcours t.t.z.: 

- Arkstraat (vanaf Moleweideplein tot Bessemerstraat) 
- Bessemerstraat (van  H. Verrieststraat tot Wijngaardstraat) 
- Broekstraat (van N77 tot doorsteek tussen Heuvelstraat en Broekstraat) 
- Koning Albertlaan (van Onderwijsstraat tot Kerkplein) 

 
Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden C3 op hekken voorzien van oranje gele 
knipperlichten met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'. 
 
Artikel 3: Op zondag 18 oktober 2016 van 13.00u tot 17.00u geldt een stilstaan- en parkeerverbod 
op de rijbanen van de Heuvelstraat en Broekstraat die gelegen zijn binnen het loopparcours. Op de 
Bessemerstraat, de Bodestraat en het Kerkplein dienen de voertuigen in deze periode op de 
parkeerplaatsen te blijven staan.  
 
Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden E3. 
  
 
Artikel 4: Het verkeer zal omgelegd worden:  

- Op de Koning Albertlaan komende uit de N77 via de Onderwijsstraat 
- Op de Bessemerstraat via de H. Dunantstraat/ Hoenderbroekstraat. 

Gemeenteplein blijft bereikbaar via de Jan Rosierlaan en Pastorijstraat via de Koning Albertlaan. 
 

Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden F41. 
Artikel 5: Parkeergeleidingsborden zullen aangebracht worden op de: 

- N77 
- N78 

 
Artikel 6: Teneinde de bussen van De Lijn hun halteplaatsen te laten bereiken zonder in conflict te 
komen met de deelnemers, zullen drie bussen, namelijk: 

- Lijn 45 komende van Zutendaal richting Smeermaas/ Maastricht 
- Lijn 63 komende van Neerharen richting Smeermaas/Maastricht,  

 
de omleiding volgen zoals het andere verkeer: op de Koning Albertlaan komende uit de N77 via de 
Onderwijsstraat. Dit tussen 15.30u en 17.00u. 
 
Deze maatregel wordt aangeduid door affiches die De Lijn zelf zal aanbrengen op het 
schuilhuisje aan de halte 'Gemeentehuis'. 
 
 
Artikel 7: Huidige verordening wordt van kracht en zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de 
voorschriften van art; 186 en 187 van het Gemeentedecreet. 
 
 
Artikel 8: De signalisatie wordt geplaatst en verwijderd door de gemeentelijke technische dienst. 
 
 
Artikel 9: Een doorgang van minstens 4 meter moet onmiddellijk kunnen vrijgemaakt worden om, in 
geval van noodsituatie, de prioritaire voertuigen die bepaald zijn in artikel 37 van het 
verkeersreglement een vlotte doorgang te verlenen. 
 
 
Artikel 10: Dit reglement treedt in werking de dag zelf dat het wordt bekendgemaakt. 
 
 
Artikel 11: Afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan alle bevoegde diensten. De bewoners 
van de betrokken straten zullen vooraf geïnformeerd worden.  
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Gedaan te Lanaken in zitting zoals hierboven vermeld. 
 
 

Namens het college Burgemeester & Schepenen, 
 
 
 
Get. William Vancleynenbreugel 
gemeentesecretaris 

 Get. Marino Keulen 
burgemeester 

 
Voor eensluidend afschrift, 
 
 
 
W. Vancleynenbreugel 
gemeentesecretaris 

 Marino Keulen 
burgemeester 

 

 


