STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 01 maart 2019
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer
Betreffende de periode op zaterdag 16 maart 2019 naar aanleiding van de carnavalstoet 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, inzonderheid de 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 op zaterdag 16 maart 2019 de carnavalstoet te Leuven plaatsvinden
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 carnavalstoet te Leuven op zaterdag 16 maart 2019 de hiernavolgende
verkeersmaatregelen te nemen:
a) alle verkeer wordt verboden vanaf 14.00 uur tot na de doortocht van de stoet:
in/op volgende straten, stratengedeelten en pleinen:
- Sint-Jacobsplein, buitenzijde van het plein, uitgezonderd zijde Biezenstraat/
Hubertusstraat - de verkeersas Biezenstraat/Sint-Hubertusstraat moet bereikbaar
zijn voor alle verkeer;
- Wagenweg;
- Hertstraat
- Pelgrimstraat;
- Kruisstraat;
- Brusselsestraat, gedeelte tussen de Kruisstraat en de Franz Tielemanslaan;
- Franz Tielemanslaan;
- Dirk Boutslaan, gedeelte tussen het Mathieu de Layensplein en de
Wandelingenstraat;
- Mathieu de Layensplein;
- Margarethaplein;
- Ferdinand Smoldersplein;
- Rijschoolstraat:
- Mathias Van Den Geynlaan;
- J.B. Van Monsstraat;
- Diestsevest, gedeelte tussen J.B. Van Monsstraat en de Tiensevest;
- Tiensevest, gedeelte tussen de Diestsevest en het Martelarenplein;
- Martelarenplein;
- Bondgenotenlaan;
- Pieter De Somerplein;
- Grote Markt;
b) alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, wordt verboden vanaf 14.00 uur
tot na de doortocht van de stoet in de:
- Amerikalaan, gedeelte tussen de brug over de Dijle en de Brusselsestraat;
- Vaartstraat, gedeelte tussen de Vital Decosterstraat en de Rijschoolstraat;

c)

Vital Decosterstraat, gedeelte tussen de Vaartstraat en de Rijschoolstraat;
Sint-Maartensstraat, gedeelte tussen de Rijdende Artillerielaan en de Rijschoolstraat;
J.P. Minckersstraat, gedeelte tussen de Vaartstraat en de J.B. Van Monsstraat;
alle straten aansluitend op het parkcours
alle parkeren wordt verboden vanaf 09.00 uur tot na de doortocht van de stoet:
in de in punt a) opgesomde straten, gedeelten en pleinen

d) alle parkeren wordt verboden vanaf 14.00 uur tot na de doortocht van de stoet in
de :
- Vaartstraat, gedeelte tussen de Vital Decosterstraat en de Rijschoolstraat,
uitgezonderd,voor taxi’s op de laatste vijf plaatsen voor de Rijschoolstraat;
- Vital Decosterstraat, gedeelte tussen de Vaartstraat en de Rijschoolstraat;
- Nerviërsstraat
e) het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven en het tweerichtingsverkeer
ingesteld vanaf 14.00 uur tot na de doortocht van de stoet in de:
- Vital Decosterstraat, gedeelte tussen de Vaartstraat en de Rijschoolstraat;
- Sint-Maartensstraat;
- Nerviërsstraat;
- Amerikalaan, gedeelte tussen de brug over de Dijle en de Brusselsestraat;
- Pieter Coutereelstraat
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 over het wegverkeer en de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.
Artikel 4 :
De leden van de lokale en federale politie zijn gelast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 5 :
Dit besluit wordt overeenkomstig de artikelen 119, derde en vierde lid van de Nieuwe Gemeentewet
en 40 § 3, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt.
Artikel 6 :
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt.
Gedaan ten stadhuize, datum als hierboven.
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