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Uittreksel uit het notulenboek van  

het college van burgemeester en schepenen 

 

 

woensdag 26 juni 2019 om 10u00 
 

AANWEZIG: 

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester 

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Schepenen 

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD 

Jacques Leten, Lid 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

VERONTSCHULDIGD: 

AFWEZIG: 

 

Tijdelijke politieverordening Afro-Latino Festival van 12 t.e.m. 14 juli 2019 

REGELGEVING 

Het College van Burgemeester en Schepenen: 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

  

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

  

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

  

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

  

Gelet op: 

- Het KB van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

en van het gebruik van de openbare weg: de wegcode; 

- Het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald: de code van de 

  wegbeheerder; 

- De verkeerswet, KB 16/03/1968; 
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VOORWERP EN MOTIVERING 

Gelet op de aanvraag van Kristof Henseler vanwege Afro-Latino VZW met betrekking tot de 

organisatie van Afro-Latino Festival van 12 t.e.m. 14 juli 2019 op de terreinen aan 't 

Hasseltkiezel - Beerselerdijk                                       

     

Gelet op de adviezen van: 

- De technische dienst  

- De Politiezone Carma 

- Agentschap Wegen en Verkeer  

OVERWEGENDE 

Overwegende de aanvraag van Kristof Henseler vanwege Afro-Latino VZW voor een tijdelijke 

wijzing van de verkeerssituatie ter hoogte van het festivalterrein langs 't Hasseltkiezel - 

Beerselerdijk vanaf donderdag 11 juli 2019 - 12u00 tot en met maandag 15 juli 2019 - 

12u00. Reden van de wijziging is een vlotte en veilige verkeersafwikkeling voor de bezoekers, 

medewerkers en hulpdiensten.  

  

Overwegende dat de veiligheid van passanten en voertuigen moet gegarandeerd worden 

maar de hinder tot een minimum moet beperkt worden. 

BESLUIT 

Art. 1: Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijke 

politieverordening voor Afro-Latino Festival 2019 van donderdag 11 juli 2019 - 12u00 t.e.m. 

maandag 15 juli 2019 - 12u00. Hierbij zullen voor een vlotte verkeersafwikkeling volgende 

tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht zijn:    

 In de zone tussen de Berkenbroekstraat en de Bosstraat: 

o Parkeerverbod aan beide zijden van de ’t Hasseltkiezel in de ruime omgeving 

van het festivalterrein. (ontrading wildparkeren in de nabijheid van het terrein) 

o Stelselmatige afbouw van de toegelaten snelheid van 90km/u naar 50 km/u. 

o Samenbrengen van het verkeer van 2 naar 1 rijstrook voor de rijrichting 

Kinrooi – Bree inclusief inhaalverbod 

o Overzetten van de 1 rijstrook rijrichting Kinrooi – Bree op de weg Bree – 

Kinrooi. 

o Een regeling ter hoogte van de publieksuitgang van het terrein: 

o  

 Alle wagens rijden rechts uit richting Bree 

 Menging (ritsen) met het verkeer komende van Kinrooi 

 Keuzepunt thv nieuwe rotonde Bosstraat:  

 Links aanhouden voor Maaseik – A2 – Nederland 

 Rechts aanhouden voor Bree – E313 – E314 – Genk 

  

 In de zone rond de Beerselerdijk en Processieweg: 

o Stelselmatige afbouw van de toegelaten snelheid van 90km/u naar 50 km/u. 

o De ongebruikte zijwegen aan de zijde van het festival worden afgesloten. 

o Een regeling ter hoogte van de publieksingang Processieweg naar het terrein: 

 Verkeer komend van Kinrooi kan rechtsaf slaan in de Processieweg 

 Afzetting zijstraatjes Processieweg 

 Afzetting van de inrijrichting van de Beerselerdijk 

 Verkeer komend van Bree kan via de rotonde links afslaan naar de 

Processieweg 
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 De verschillende routes voor bezoekers, vips, medewerkers, hulpdiensten worden 

middels oranje borden verduidelijkt. 

  

Art. 2: Signalisatie dient door de aanvrager zelf voorzien te worden. De vergunninghouder 

staat in voor het plaatsen, onderhouden en opruimen ervan.    

  

Art. 3: Uitwerking - zie signalisatieplannen in bijlage 

  

Art. 4: De aanvrager zal tijdig contact opnemen met de betreffende maatschappijen en 

besturen van openbaar vervoer, schoolbusvervoer en fietsroutenetwerk. 

  

Art. 5: De aanvrager zal tijdig de bewoners en handelaars SCHRIFTELIJK verwittigen van de 

voorziene hinder! 

  

Art. 6: Signalisatie van tijdelijk parkeerverbod dient ten laatste 24u voorafgaand aan het 

verbod geplaatst te worden. 

  

Art. 7: De overtreders op de verbods- en gebodsbepalingen bevolen door de krachtens 

onderhavige verordening geplaatste tekens zullen vervolgd en gestraft worden overeenkomstig 

artikel 29 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten op de 

politie van het wegverkeer. 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 

 

 

 

 

 

Voor eensluidend afschrift,  

Op bevel,  

Algemeen directeur 

Stefan Goclon 

 

 

 

 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 

 

 


