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TOELATING VAN DE BURGEMEESTER
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd;
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
besluit van 16 maar 1968, zoals gewijzigd;
Het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1967 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Schriftelijk verzoek van Elke Manders i.n.v. Café Mesjeu Kasteelstraat 71, te 3620 Lanaken om
tijdens een aantal wedstrijden van het EK, verkeersmaatregelen te treffen voor de uitbreiding terras
n.a.v. het EK voetbal.
Deze manifestatie zal er storingen in het normale verkeer teweegbrengen, zodat passende
verkeersmaatregelen zich opdringen.
De dienst Mobiliteit is van mening dat het herhaaldelijk afsluiten van een gedeelte van de
Kasteelstraat onduidelijkheid veroorzaakt bij het doorgaand verkeer. De gevolgen hiervan kunnen de
verkeersveiligheid in gedrang brengen en worden daarom niet ondersteund door de dienst mobiliteit.

BESLUIT
Artikel 1:
Akkoord onder opschortende voorwaarde dat deze activiteit kan doorgaan ingevolge de Coronacrisis.

Artikel 2:
Op de onderstaande EK wedstrijddagen:
-12.06.2021 vanaf 19.00u tot 24.00u,
-13.06.2021 vanaf 19.00u tot 24.00u
-17.06.2021 vanaf 16.00u tot 24.00u
-21.06.2021 vanaf 16.00u tot 24.00u
-26.06.2021 t/m 29.06.2021 vanaf 16.00u tot 24.00u
-02.07.2021 t/m 03.07.2021 vanaf 16.00u tot 24.00u
-06.07.2021 t/m 07.07.2021 vanaf 16.00u tot 24.00u
-11.07.2021 vanaf 19.00u tot 24.00u
is alle verkeer en stilstaan en parkeren verboden in de Kasteelstraat, gedeelte tussen nr 46 t.e.m. 54.
Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden C3 en E3 met onderborden welke de periode
van verbod vermelden. De borden worden geplaatst op hekken en voorzien van signalisatielampen
van voldoende sterkte. (10 nadars en 6 signalisatielampen dienen geplaatst te worden bij het café
terras om ook bij avond het terras zichtbaar te maken d.m.v. signalisatielampen)

Artikel 3:
De aanvrager dient alle omwonenden in kennis te stellen van de geplande feestactiviteiten.
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Artikel 4:
Mevr. Elke Manders Kasteelstraat 71 te 3620 Lanaken voornoemd, zal de ingenomen plaats bij het
einde van de activiteit in een behoorlijke staat dienen achter te laten en alle zwerfvuil op te ruimen. Bij
afloop van onderhavige vergunning zal de organisator het openbaar domein (straat, stoep) in dezelfde
staat dienen te verlaten als hij het gevonden heeft bij aanvang.

Artikel 5:
Tijdens de in artikel 2 vermelde periode is op de in artikel 2 vermelde straat, alle verkeer verboden met
uitzondering van leveringen / laden en lossen die betrekking hebben op het evenement.

Artikel 6:
De signalisatie wordt gebracht en verwijderd door de gemeentelijke technische dienst, de organisator
controleert de plaatsing.

Artikel 7:
Een doorgang van minstens 4 meter moet onmiddellijk kunnen vrijgemaakt worden om, in geval van
noodsituatie, de prioritaire voertuigen die bepaald zijn in artikel 37 van het verkeersreglement een
vlotte doorgang te verlenen.

Artikel 8:
Afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan alle bevoegde diensten

Artikel 9:
Dit reglement treedt in werking de dag zelf dat het wordt bekendgemaakt
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