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Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Comité

Burgemeester;
Schepenen;
Sociale Dienst;

Verontschuldigd: Griet Vandewijngaerden: Schepen
Afwezig:

Politieverordening Urban Run
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Erwin Thomas

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
Overwegende dat de Urban run & walk doorgaat op zaterdag 06 november 2021 vanaf 17.00
uur tot einde noodzakelijkheid;
Gelet op de bepalingen terzake vervat in het algemeen politiereglement van de gemeente
Kortenaken;
Gelet op de bepalingen van het aanvullend gemeentelijk verkeersreglement van de
gemeente Kortenaken;
Advies: technische dienst geeft een gunstig advies
Juridisch kader
Gelet op de desbetreffende artikelen vermeld in de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het Koninklijke Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministeriële besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
Gelet op het ministeriële besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Overwegende dat deze Urban run & walk een grote publieke belangstelling kent en een
grote volkstoeloop teweegbrengt;

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is voor de veiligheid van de deelnemers,
bezoekers en de weggebruikers om het verkeer te beperken;
Overwegende dat onderhavige reglementering uitsluitend betrekking heeft op de
gemeentewegen.

BESLUIT
Art. 1. Vanaf 17.00 uur tot na het einde van de Urban run & walk geen voertuigenverkeer toe
te laten dat sneller dan stapvoets kan rijden, uitgezonderd de hulpdiensten op :
- het gedeelte van het Dorpsplein begrepen tussen de aansluiting met de
Krawatenstraat en het kruispunt met de Tiense- en Diestsestraat.
- het gedeelte van het Dorpsplein begrepen tussen de aansluiting met het kruispunt
met de Tiense- en Diestsestraat en de Schoolstraat.
- de helft van de rijweg van het gedeelte van de Schansstraat tussen de ingang van
bedrijf NV Bovin en de aansluiting met het Dorpsplein.
- het gedeelte van de Tiensestraat tussen het kruispunt Tiense- en Diestsestraat en
Manège Blockx.
- het gedeelte van de Zandrodestraat begrepen tussen het pachtboek van het kasteel
en de Tiensestraat .
- het gedeelte van de Hoekstraat begrepen tussen de Tiensestraat en het Dorpsplein.
Art. 2. Slechts plaatselijk verkeer toe te laten :
- op het gedeelte van de Krawatenstraat begrepen tussen de Groenstraat en het
Dorpsplein.
- op het gedeelte van de Diestsestraat begrepen tussen de Lapstraat en het kruispunt
Diestsestraat-Tiensestraat-Dorpsplein.
- op het gedeelte van de Tiensestraat begrepen tussen de Heerstraat en Manège
Blockx.
- op het gedeelte van de Schansstraat begrepen tussen de Mounstraat en de ingang
van bedrijf NV Bovin.
- op het gedeelte van de Zandrodestraat begrepen tussen de Sanestraat en het
pachtboek van het kasteel.
Art. 3. Er geldt een algemeen parkeerverbod in volgende straten:
- het gedeelte van het Dorpsplein begrepen tussen de aansluiting met de
Krawatenstraat en het kruispunt met de Tiense- en Diestsestraat.
- het gedeelte van het Dorpsplein begrepen tussen de aansluiting met het kruispunt
met de Tiense- en Diestsestraat en de Schoolstraat.
- Schoolstraat begrepen tussen Schansstraat en Tiensestraat
- de helft van de rijweg van het gedeelte van de Schansstraat tussen de ingang van
bedrijf NV Bovin en de aansluiting met het Dorpsplein.
- het gedeelte van de Tiensestraat tussen het kruispunt Tiense- en Diestsestraat en
Manège Blockx.
- het gedeelte van de Zandrodestraat begrepen tussen het pachtboek van het kasteel
en de Tiensestraat .
- het gedeelte van de Hoekstraat begrepen tussen de Tiensestraat en het Dorpsplein.
- de volledige Oude Schansstraat

Art. 4 Er geldt een parkeerverbod op 1 rijbaan richting het centrum in de:
- Schansstraat tussen zij-ingang Bovin Beton en Heidestraat
- Tiensestraat tussen Heerstraat en Manège Blockx.
- Diestsestraat tussen kruispunt en Lapstraat
- Krawatenstraat tussen Velpebrug en Groenstraat.
De verbodsborden moeten dusdanig gericht worden zodat het komende verkeer zich
enkel mag parkeren weg van het centrum.
Art. 5. Over de ganse perimeter van het parcours volledig verkeersvrij en dus niet
bereikbaar met gemotoriseerd vervoer vanaf 17.00 uur.
Art. 6. Om de parkings op de Molenbergstraat te bereiken zal aan de ingang van NV Bovin
op de Schansstraat hekken op 1 rijhelft worden gezet zodat dit verkeer door kan.
Art. 7. Er zullen seingevers worden ingezet op volgende kritieke punten:
- Velpebrug
- Schansstraat t.h.v. zij-ingang Bovin Beton.
- Kruispunt Diestsestraat-Tiensestraat
- Zandrodestraat t.h.v. pachtboek kasteel
- Tiensestraat t.h.v. Manège Blockx
Art. 8. De Carrefour zal bereikbaar blijven tot 18u, daarna zullen de hekken verplaatst
worden tot tegen de Velpebrug.
Art. 9. Buurgemeenten Halen en Geetbets dienen verwittigd te worden.
Art. 10. Overtreders van onderhavige verordering worden beboet met politiestraffen.
Art. 11. Afschrift van huidige verordering wordt gezonden aan de griffie van de Rechtbank
van Eerste Aanleg, aan de griffie van de Politierechtbank te Leuven en aan de Gouverneur
der Provincie Vlaams-Brabant.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
Gedaan in zitting als hierboven,
Kortenaken, 25 oktober 2021
Voor eensluidend uittreksel,
Algemeen Directeur,

Burgemeester,

Dominique Hayen

Stefaan Devos

