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Gemeente Voeren
Gemeenteplein 1

3798 Voeren

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van donderdag 13 februari 2020

Aanwezig
Joris Gaens: Burgemeester-voorzitter
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Maike Stieners: Algemeen directeur

Verontschuldigd

Afwezig

Politiereglement: Tour de la Basse Meuse 02/05/2020

Het college

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op 
de gemeenten en latere wijzigingen

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Gelet op de wet van 16 maart 1968 en latere wijzigingen betreffende de politie over het wegverkeer van en artikel 113 
van het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968

Gelet op de artikelen 42 §3 het Vlaamse Gemeentedecreet, 119 van de NGW zoals gewijzigd bij wet van 12.12.2006, 
130bis en artikel 135§2 van de NGW strekkende de veiligheid op de openbare wegen waardoor het college van 
Burgemeester en schepenen de verantwoordelijkheid krijgt voor de reglementen van beperkte duur

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg (Wegcode) en op het KB van 9 januari 2007 tot wijziging hiervan 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens worden bepaald

Overwegende de aanvraag van Alain Bourse, secrétaire  namens R.C.PESANT C.L. om te Voeren op 2 mei 2020 de 
wielerwedstrijd Tour de la Basse Meuse te organiseren

Overwegende dat, in belang van de openbare orde, de veiligheid en de rust, het noodzakelijk is maatregelen te treffen

besluit

met 4 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Artikel 1 Op 2 mei 2020 tussen 15.00u en 16.00u geldt er een parkeer- en stationeerverbod in de volgende 
straten aan beide zijden van de weg :

- Berneauweg en de Weersterweg.

Artikel 2 Voor zover door wetten, decreten, algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen zijn 
voorzien, worden de inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen

Artikel 3 Onderhavig besluit wordt afgekondigd overeenkomstig het gemeentedecreet en zal ter plaatse bekend 
gemaakt worden door er de wettelijke signalisatie aan te brengen
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Artikel 4 Afschrift van onderhavig besluit toe te zenden aan:

 directie federale Taken, Toezicht en Bezwaren, Hasselt
 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

Gezien en goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van donderdag 13 februari 2020

(get.) Maike Stieners (get.) Joris Gaens
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Maike Stieners Joris Gaens
Algemeen directeur Burgemeester
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