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Verkeersreglementering omtrent parkeren in de
omgeving van de doorkijkkerk - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Vera Leemans, algemeen directeur; de heer Eric Awouters

Beschrijving
Argumentatie
Momenteel zijn er nog vele toeristen die Borgloon bezoeken en allemaal individueel ook naar het
doorkijkkerkje gaan. Velen verplaatsen zich met een personenwagen.
Dat gaf tijdens het voorbije weekend en tijdens de herfstvakantie weer grote verkeershinder in de
Grootloonstraat waarbij aan weerszijden auto’s geparkeerd werden. Hierdoor was doorgaand verkeer
niet meer mogelijk op bepaalde plaatsen en momenten. Bovendien is er ook overlast van voertuigen
en allerhande gemotoriseerde voertuigen op de verschillende veldwegen, met alle gevolgen voor de
mensen die hun werk moeten doen in de fruitaanplantingen.
Het is noodzakelijk om, ten behoeve van de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen,
dringend maatregelen te nemen. Hierbij dient ook nog rekening gehouden te worden met extra
maatregelen in het kader van de coronacrisis.
Na evaluatie van het genomen burgemeesterbesluit van 10.11.2020 laatstleden, is het duidelijk
geworden dat een bijsturing van het reglement noodzakelijk is. In overleg met de verantwoordelijke
hoofdinspecteur van de politiezone kanton Borgloon wordt het reglement bijgestuurd en aangevuld
met ingang vanaf zaterdag 21.11.2020.
Omwille van het feit van hoogdringendheid wordt hiervoor een burgemeestersbesluit opgemaakt.
Dit besluit wordt in de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen ter
bekrachtiging voorgelegd.
Dit reglement is van kracht vanaf zaterdag 21.11.2020 om 08.00 u. tot en met donderdag 31.12.2020
om 20.00 uur:
 Parkeerverbod aan één zijde, links van de weg in de Grootloonstraat, komende vanaf de
Boomstraat richting N79, volgens aangehecht plan.
 Parkeerverbod wordt ingesteld op alle veldwegen die aansluiten op de Grootloonstraat alsook
in de "Loonderweg" en de " Kleine Veldsteeg".
 De route naar de gratis parkings in de omgeving (zijnde parking VIIO en parking sporthal (St.
Rochuslaan) worden extra bewegwijzerd door de stadsdiensten.
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De stad zal COVID-19 waarschuwingsborden bevestigen aan de toegangswegen naar de doorkijkkerk.
Juridische grond
Art. 133 t.e.m. art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur: Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de
politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de
bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de
burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van
de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een
ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit
Artikel 1
Het burgemeesterbesluit van 10/11/2020 wordt ingetrokken vanaf 21/11/2020 om 8u en vervangen
door onderstaand besluit
Artikel 2
Om de verkeersoverlast te vermijden in de Grootloonstraat is volgend reglement van kracht vanaf
zaterdag 21.11.2020 om 08.00 u. tot en met donderdag 31.12.2020 om 20.00 uur:
 Parkeerverbod aan één zijde, links van de weg in de Grootloonstraat, komende vanaf de
Boomstraat richting N79 volgens het aangehechte plan
 Parkeerverbod wordt ingesteld op alle veldwegen die aansluiten op de Grootloonstraat alsook
in de "Loonderweg" en de " Kleine Veldsteeg".
 De route naar de gratis parkings in de omgeving (zijnde parking VIIO en parking sporthal (St.
Rochuslaan) worden extra bewegwijzerd door de stadsdiensten.
De stad zal COVID-19 waarschuwingsborden bevestigen aan de toegangswegen naar de doorkijkkerk.
Artikel 3
Deze maatregelen zullen ter kennis worden gebracht aan de weggebruikers door de verkeerstekens
zoals voorgeschreven door het verkeersreglement.
Artikel 4
De bewoners van Grootloon zullen via een buurtbrief in kennis worden gesteld van dit
burgemeesterbesluit.
Artikel 5
Na het beëindigen dient de verkeersreglementering onmiddellijk in zijn normale toestand worden
gebracht.
Artikel 6
Een ruimte dient onmiddellijk te worden vrijgemaakt om in geval van nood aan de hulpdiensten brandweer en ziekenvervoer - een vlotte doorgang te verlenen.
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Artikel 7
De overtredingen op dit reglement zullen worden gestraft met gewone politiestraffen.
Artikel 8
Dit besluit wordt in de eerstvolgende zitting ter bekrachtiging aan het college van burgemeester en
schepenen voorgelegd.
Artikel 9
Onderhavig reglement zal worden bekend gemaakt zoals voorgeschreven is in de artikel 287 en 288
van het decreet lokaal bestuur.
Namens De Burgemeestersbesluiten

Burgemeester

Algemeen directeur

Vera Leemans
Eric Awouters

Bijlagen
1. parking grootloonstraat.pdf[44].pdf
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