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Lichtjeswandeling d.d. 18 januari 2020: Tijdelijke Verkeersmaatregel. (CBS/2019/915)
Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130 bis.
Feiten en context
Op 04/11/2019 heeft Landelijke Gilde Retie / KVLV Retie, p/a Jef Dijckmans, Lage weg 20a, 2470 Retie,
een aanvraag ingediend voor de organisatie van de 'Lichtjeswandeling' op 18 januari 2020.
Motivatie
Het is in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid op de in artikel 1 vermelde weggedeelten,
speciale verkeersmaatregelen in functie van het evenement te treffen.
BESLUIT
Artikel 1:
Ter gelegenheid van de 'Lichtjeswandeling' zal op 18 januari 2020 van 17u00 tot 23u00 alle verkeer
verboden zijn in de Kromstraat en Fluiterstraat, met uitzondering van het plaatselijk verkeer en dat van
de hulpdiensten. In de Kromstraat, Fluiterstraat, Asberg en een gedeelte van Boesdijk en zal er een
snelheidsbeperking voor het lokale verkeer gelden van 30 km/u.
Artikel 2:
De inbreuken op de bepalingen van deze verordening zullen bestraft worden overeenkomstig de
gecoördineerde wet op het wegverkeer en de verkeerscode.
Artikel 3:
Deze verordening zal bekendgemaakt worden zoals voorgeschreven bij artikel 186 e.v. van het
gemeentedecreet en tevens zoals bepaald bij hoofdstuk VIII, artikel 12 van de wet betreffende de politie
van het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 en gewijzigd door de
wetten van 9 juni 1975 en 9 juli 1976.
Artikel 4:
De nodige afschriften van deze beslissing zullen worden overgemaakt aan:
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
- de griffie van de Politierechtbank te Turnhout
- de politiezone Kempen Noord-Oost te Arendonk
- de wijkpolitie te Retie
- de brandweer te Geel
- de Dienst 100
- de gemeentelijke technische dienst
- De Lijn
- Bpost regio Geel
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