UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE
Zitting van 08 juni 2020

Provincie Vlaams-Brabant

Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeester- voorzitter;

Arrondissement Leuven

K. Vanwinkelen, H. Holsbeeks, H. Hendrickx, en T. Struys, Schepenen;

GEMEENTE

K. Wauters, algemeen directeur.

3380 GLABBEEK

Het schepencollege:

Politieverordening naar aanleiding van coronaterras, deelgemeente Attenrode-Wever,
Butschovestraat vanaf 12 juni 2020 tot en met 05 juli 2020 aan cafe Vidange
Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de
politie over het wegverkeer;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van 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;
Gelet op de bepalingen van het algemeen gemeentelijk politiereglement der gemeente Glabbeek,
inzonderheid wat betreft het privatieve gebruik van en de manifestaties op de openbare weg;
Gelet op de bepalingen van het aanvullend gemeentelijk verkeersreglement der gemeente
Glabbeek;
Overwegende dat vanaf 12 juni 2020 tot en met 05 juli 2020cafe Vidange een coronaterras
organiseert tijdens haar openingsuren.
Overwegende dat dergelijke initiatieven bijdragen tot een betere onderlinge sociale
verstandhouding en het aangewezen is dergelijke evenementen te stimuleren en te ondersteunen;
Overwegende dat het noodzakelijk is voor de veiligheid van de bezoekers en het vlotte verloop,
om het verkeer te beperken;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid gehouden is haar inwoners te laten genieten van de
voordelen van een goede politie, meer bepaald wat betreft de veiligheid, de rust en de
gezondheid;

ARTIKEL 1 :

ARTIKEL 2 :

ARTIKEL 3 :
ARTIKEL 4 :
ARTIKEL 5 :

Besluit:
Van donderdag12 juni 2020 tot en met 05 juli 2020 vanaf 1 uur voor opening tot
02 uur s'nachts (1 uur na sluiting) :
1. alle voertuigenverkeer dat sneller dan stapvoets kan rijden verboden is op
Butschovestraat ter hoogte van nummer 13;
Deze verkeerssituatie zal aangeduid worden door verkeerstekens die regelmatig
naar vorm en duidelijk zichtbaar aangebracht worden. De nodige omleidingen
zullen worden voorzien.
De inrichters zorgen voor de plaatsing en de verwijdering van de signalisatie in
overeenstemming met bijgevoegd signalisatieplan.
De inrichters dienen de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen
maatregel van toepassing is, voorafgaandelijk te verwittigen.
Overtreders van onderhavige verordening worden beboet met politiestraffen.

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.

Namens het college.
De algemeen directeur,
(Get.) K. Wauters.
Voor eensluidend uittreksel.
De al emfen di,cte~r.,
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