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UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN
HET SCHEPENCOLLEGE

Vergadering van:  21 augustus 2017

Aanwezig: Johan Cabergs, waarnemend Burgemeester
Kristien Treunen, Benny Maes, Albert Thijs, Schepenen
Eric Martens, Schepen/Voorzitter OCMW
Mia Cuppens, Secretaris

Verontschuldigd: Els Robeyns, Burgemeester

Domein: Algemeen, bestuur, veiligheid en welzijn
PUNT 13: OPEN MONUMENTENDAG BERLINGEN 10/9/2017

Voorgeschiedenis/aanleiding
Aanvraag vanwege de Erfgoedcel Zuid-Limburg om t.g.v. Open 
Monumentendag/streekproductenmarkt op zondag 10/9/17 éénrichtingsverkeer en gedeeltelijk 
parkeerverbod te voorzien in de Berlingenstraat en de Bronstraat. 

Juridische grondslag
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 de Erfgoedcel Zuid-Limburg om t.g.v. Open 
Monumentendag/streekproductenmarkt op zondag 10/9/17 éénrichtingsverkeer en gedeeltelijk 
parkeerverbod te voorzien in de Berlingenstraat en de Bronstraat.  Het éénrichtingsverkeer loopt 
vanuit de richting Berlingenstraat door naar de Bronstraat, tot aan de kruising met de Langstraat. 
Parkeerverbod rechts van de rijrichting.

Adviezen
Positief, politiezone Borgloon.

BESLUIT:

Het college beslist:

Art. 1  Eénrichtingsverkeer toe te passen op zondag 10/9/2017 van 10.00 tot 18.00 uur.
-Het verkeer dient in te rijden aan de kruising Langstraat/Berlingenstraat
-Het verkeer mag niet via de kruising Langstraat/Bronstraat inrijden.
-Er is een parkeerverbod aan de rechterzijde van de rijrichting, d.w.z. aan de overzijde van de kerk.
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Art. 2 Het verkeer dat zich naar Berlingen wil begeven via de Bronstraat wordt omgeleid via de 
Berlingenstraat.
Het verkeer komende van Rullingen en Hoepertingen (Nieuwe Molen) wordt omgeleid via Bronstraat 
en Langstraat.

Art. 3  Deze verordening geldt op zondag 10/09/2017 van 10.00 tot 18.00 uur.

Art. 4  Dit zal gesignaleerd worden met de passende verkeersborden en onderbord met datum en 
uur. 
Artikel 3: Deze reglementering dient ter kennis worden gebracht aan de weggebruikers door middel 
van de door het verkeersreglement voorgeschreven verkeerstekens. Deze tekens zullen naar 
behoren door de inrichters worden opgesteld, en dienen na het beëindigen van het evenement terug 
verwijderd worden door de inrichters, zodat het verkeer verloopt naar gewoonte.

Art. 5 Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met 
of naar aanleiding van ongevallen die worden veroorzaakt.

Art. 6 Deze verordening wordt bekendgemaakt volgens artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.  

Art. 7 Eén exemplaar van deze beslissing over te maken aan de Lokale Politie van de Politiezone 
Borgloon, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, de Politierechtbank te Tongeren.
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