/

GEMEENTEBESTUUR LANAKEN
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Afdeling Leefomgeving
Dienst Mobiliteit
Jan Rosierlaan 1 - 3620 Lanaken

TOELATING VAN DE BURGEMEESTER
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
besluit van 16 maar 1968, zoals gewijzigd;

Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1 967 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het schriftelijk verzoek van dhr. S. Beckers i. n. v. CV De Gelliker Galliarten vzw

Steegstraat 31, 3620 Lanaken, om de Lichtstoet, Fluoparty en Machtsoverdracht te organiseren op
07. 03. 2020.

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen het gebruik van gemeentewegen en
gewestwegen betreft;

BESLUIT
Wijzigingen in onderstaande artikelen:

ARTIKEL3. FESTIVITEITENKERKPLEIN:MACHTOVERDRACHT EN FLUOPART/
1. Vanaf woensdag 04. 03.2020 om 08. 00 uur tot dinsdag 1 0.03. 2020 te 17. 00 uur is het parkeren
en stilstaan van voertuigen verboden op:
Speelheuvel, dit i.v. m. plaatsing tent;

Kerkstraat, aan de rechterzijde ter hoogte van de kerk en dit i.v. m. het plaatsen van de
tribune.

'Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden E3 met onderborden dewelke de periode van
verbod vermelden geplaatst op hekken.
ARTIKEL 6. PENDELBUS INGERICHT DOOR DE ORGANISATIE
Op zaterdag 07. 03. 2020 vanaf 17. 00u tot zondag 08. 03. 2020 OI. OOu:
Er zal een pendelbus rijden tussen onderstaande haltes en de kruising Wijerdijk/Boonakkerstraat:
-Cultureel Centrum

-Europaplein
-Montaignehof/Heilig Hart College
-Gellik Weijerdijk

Tevens geldt er een parkeerverbod, op de kruising Wijerdijk ter hoogte van de kruising met de
Boonakkerstraat zodat de pendelbus makkelijk kan monoeuvreren bij de halte.
* Deze maatregel wordt direct voorde kruising aangegeven met de verkeersborden C3 'uitgezonderd
bus'en sen E1 of ZEI met onderbord welke de periode van verbod aanduidt, aangevuld met
signalisatielampen van voldoende lichtsterkte, aangebracht op hekken.
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