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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Jan Dalemans, Burgemeester; mevrouw Nele Lijnen, Eerste schepen; de heer Theo Martens,
Tweede schepen; mevrouw Kelly Leenaerts, Vierde schepen; de heer Johan Feyen, Voorzitter BCSD;
de heer Robert Verheyen, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Jacky Snoeckx, Derde schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Het schriftelijk verzoek en het telefonisch onderhoud met de heer René Vanotterdijk, voorzitter van
het buurtcomité De Locht, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Weyerbrugstraat 6, om een gedeelte van
de Hoevestraat, de Lochtstraat en de Bremstraat af te sluiten naar aanleiding van Locht kermis van
woensdag 25 augustus 2021 om 08.00 uur tot maandag 30 augustus 2021 om 00.00 uur.
Argumentatie
Het is tijdens deze activiteit, in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, noodzakelijk om
speciale maatregelen te treffen inzake verkeer.
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Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur, art. 56.
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikelen 119, 119bis, 134§1 en 135§2 5°.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Besluit
Artikel 1
Alle verkeer wordt verboden vanaf woensdag 25 augustus 2021 om 08.00 uur tot maandag 30
augustus 2021 om 00.00 uur in de Hoevestraat, vanaf het kruispunt Hoevestraat - Bremstraat
(inclusief kruispunt) tot aan het kruispunt Hoevestraat - Lochtstraat (exclusief kruispunt).
Artikel 2
Alle verkeer wordt verboden vanaf zaterdag 28 augustus 2021 14.00u tot zondag 29 augustus 2021
om 19.00 uur, in de Hoevestraat vanaf het kruispunt Hoevestraat-Bremstraat tot aan het kruispunt
Hoevestraat-De Vreedestraat, in de Lochtstraat (tussen het kruispunt Echelmansstraat en Hoevestraat
) en in de volledige Bremstraat.
Artikel 3
De in artikel 1 vermelde bepaling wordt aangeduid met het verkeersbord C3. Deze borden worden
geplaatst aan het kruispunt Hoevestraat-Bremstraat (kruispunt inclusief) en aan het kruispunt
Hoevestraat - Lochtstraat (exclusief kruispunt) op een nadar voorzien van de nodige verlichting.
Artikel 4
De in artikel 2 vermelde bepaling wordt aangeduid met het verkeersbord C3. Deze borden worden
geplaatst op een nadar aan de kruispunten Hoevestraat-De Vreedestraat, Bremstraat-Nethestraat en
het kruispunt waar de Lochtstraat een bocht maakt van negentig graden om een verbinding te maken
met de Bremstraat en het kruispunt Lochtstraat -Echelmansstraat.
Artikel 5
De inbreuken op de beschikkingen van dit reglement zullen gestraft worden met politiestraffen.
Artikel 6
Dit reglement treedt in werking vanaf de bekendmaking ervan.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Robert Verheyen
Algemeen directeur

Jan Dalemans
Burgemeester
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