STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 01 februari 2019
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer
Betreffende de periode op donderdag 07 februari 2019 naar aanleiding van de Mars voor het
klimaat te Leuven
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,
Gelet op de Wet van 12 januari 2006 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet wat betreft de
bevoegdheid voor tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119, 130bis, 133 en 135,§ 2;
Gelet op het decreet lokaal bestuur artikelen 40, § 3, 287 en 288;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, inzonderheid de artikelen 5 en 70.2.1. § 1;
Overwegende dat er plaatsvinden de Mars voor het klimaat te Leuven op donderdag 07 februari 2019
Overwegende dat er noodzakelijkheid bestaat over te gaan tot een tijdelijke verkeersregeling teneinde
een veilig en vlot verkeer op de openbare wegen te garanderen;
BESLUIT:
Artikel 1 :
Naar aanleiding van de Mars voor het klimaat te Leuven op donderdag 07 februari 2019 van 12.00 uur tot
15.00 uur de hiernavolgende verkeersmaatregelen te nemen:
a) alle verkeer en parkeren wordt verboden:
- in de Naamsestraat, gedeelte tussen de Charles Deberiotstraat en de Grote Markt
- op de Grote Markt;
b) alle busverkeer van De Lijn wordt verboden:
- in de Bondgenotenlaan , gedeelte tussen de Louis Melsenstraat en het Rector De
Somerplein
- op het Rector De Somerplein;
- in de Naamsestraat;
- in de Parkstraat;
c) alle parkeren wordt verboden van 11.00 tot 16.00 uur :
- in de Louis Melsenstraat;
- in de Charles Deberiotstraat, gedeelte tussen het stadspark en de Naamsestraat.
Artikel 2 :
De voormelde verkeersmaatregelen zullen de weggebruikers ter kennis worden gebracht door een
wegsignalisatie geplaatst door de stad Leuven overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Artikel 3 :
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de wet van 16 maart 1968
betreffende de politie op het wegverkeer, en voor stilstaan en parkeren de wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar uitvoeringsbesluiten.

