
 
GEMEENTE VOEREN      
        
       
BETREFT: POLITIEBESLUIT: “parkeer- en stationeerverbod Tienhof” 
 
De Burgemeester 
Gelet op de artikelen 42§3 van het Vlaamse Gemeentedecreet, 119 van de NGW, gewijzigd bij wet van 
12.12.2006 (BS 31.01.2007) en artikel 135 §2 van de NGW inzake de veiligheid op de openbare wegen 
waardoor de gemeenteraad bevoegd blijft voor alle politiereglementen van permanente duur 
gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en 
gemeenten; 
gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en het besluit van de 
VR tot oprichting van een beroepsinstantie 
gelet op de aanvullende omzendbrief op de openbaarheid van bestuur VR 2004/26 van 4 juni 2004 
gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
gelet op het decreet van 28 april 1993 en latere wijzigingen houdende regeling voor het Vlaamse 
Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten 
gelet op de gemeentewet inzake de bevoegdheden van de burgemeester 
gelet op de gemeentewet, artikel 133, 133bis 
gelet op de gemeentewet, artikel 134 waardoor de hoogdringendheid kan ingeroepen worden, mits de 
burgemeester de gemeenteraad onverwijld van zijn besluit in kennis stelt 
gelet op het feit dat de aangevraagde activiteiten plaatsvinden vóór de bijeenroeping van de 
eerstvolgend college van burgemeester en schepenen 
gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 113 van het K.B. houdende het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer  
gelet op de omzendbrief  MOB/2009/01 van 3 april 2009 
overwegende de rioleringswerken in Onderdorp, Kloosterstraat richting Pley 
overwegende dat de bezoekers en de werknemers van rusthuis Ocura moeten gebruik maken van 
Tienhof om op de parking van Ocura te geraken 
overwegende dat Tienhof enkel lokaal verkeer is 
overwegende dat er in Tienhof niet geparkeerd mag worden. Dat deze weg te smal is om parkeren toe 
te laten en dat de hulpdiensten ook van deze weg/route moeten gebruik maken om tot bij het rusthuis 
maar ook bij de woningen gelegen in Tienhof en Heuvelke te geraken 
overwegende dat er momenteel een bouwwerf is waar er regelmatig vrachtwagens met materiaal af en 
aan rijden en dat deze niet op de bouwwerf kunnen parkeren om te laden en te lossen 
overwegende dat, in belang van de openbare orde, de veiligheid en de rust, het noodzakelijk is 
maatregelen te treffen. 

  
BESLUIT 
Art 1.  In Tienhof is enkel lokaal verkeer toegelaten. Parkeren en stationeren is verboden voor 

alle voertuigen behalve het werfverkeer voor de bouwwerf en de hulpdiensten 
Art 2. Voor zover door wetten, decreten, algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen 
  zijn voorzien, worden de inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen. 
Art 3. Onderhavig besluit wordt afgekondigd in overeenstemming met het gemeentedecreet en zal ter 

plaatse bekend gemaakt worden door er de wettelijke signalisatie aan te brengen 
Art 4. Afschrift van onderhavig besluit toe te zenden aan : 

❖ de bestendige deputatie van de Provincieraad Limburg 
❖ de Griffie van de Rechtbank van 1ste aanleg te Tongeren 
❖ de Griffie van de Politierechtbank van Tongeren 
❖ de Lokale politie van en te 3790 Voeren 
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Huub Broers 
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