TOELATING VAN DE BURGEMEESTER
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd;
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 201 7

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 1 1 oktober 1967 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Dezetoelating is een onderdeel van de nationale en gemeentelijke maatregelen in kader
van Covid-19.

Schriftelijk verzoek van mevr. A. Lerno directie Heilig Hart College, Stationsstraat 232 te Lanaken, om
rondom het Cultureel centrum te Lanaken een fietsenstalling en ontspanningsruimte in te richten

tijdens de examens die in het Cultureel Centrum doorgaan in het kader van Corona maatregelen.
De hierna voorziene maatregelen betreft het gebruik van gemeentewegen;

BESLUIT
Artikel 1: Innameruimte rond het CCL conform inname plan

Van vrijdag 04. 12.2020 OS.OOutot en met maandag 14. 12.2020 17.00u is alle verkeer en parkeren
en stilstaan verboden op onderstaande straten/locaties, m. u. v. leveringen en laden en lossen m. b.t.
het examen:
Locaties:

1. Ingang achterzijde CCL: ontspanningsruimte
a. Inname parkeerplaatsen en gedeelte straat, Aan de Engelse Hof, conform
onderstaand plan;
2. Ruimte naast de hoofdingang CCL: fietsenstalling
a. Inname alle parkeerplaatsen en gedeelte straat, Aan de Engelse Hof, de straat zal
afgesloten worden voor alle verkeer, m. u. v. voetgangers en fietsers, vanaf de
achteringang van de appartementen;
Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden:

- C3 en E3geplaatst op hekken en voorzien van slgnalisatielampen van voldoende sterkte.
-Uitgezonderd voetgangers en fietsers
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Artikel 2: Vrije doorgang

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 3: Plaatsing Sianalisatie

De signalisatie wordt geplaatst en opgehaald door de gemeentelijke technische dienst, de organisator
controleert de plaatsing;
Artikel 4: Afschrift

Afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan alle bevoegde diensten.

BIJLAGE:
Innameplan

Ruimtüvoor fietsen:
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