STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 19 april 2019
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer
Betreffende de periode op vrijdag 03 mei 2019 naar aanleiding van Leuven by Night
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 Leuven by Night op vrijdag 03 mei 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 Leuven by Night van vrijdag 03 tot en met zondag 05 mei 2019 de hiernavolgende
verkeersmaatregelen te nemen:
a) Van vrijdag 03 mei van 09.00 uur tot zondag 05 mei 2019 om 02.00 uur wordt alle
verkeer verboden:
- in de Bondgenotenlaan, gedeelte tussen het Brabantplein en het Rector De Somerplein;
b) Van vrijdag 03 mei van 17.30 uur tot zondag 05 mei 2019 om 02.00 uur:
wordt alle verkeer verboden:
- in de Bondgenotenlaan, gedeelte tussen de parking Kinepolis en het Brabantplein;
wordt alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer parking Kinepolis, verboden:
- in de Bondgenotenlaan, gedeelte tussen het Martelarenplein en de parking Kinepolis op
één rijstrook richting centrum;
wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven en het plaatselijk verkeer ingesteld:
- in de Vital Decosterstraat, gedeelte tussen de Rijschoolstraat en de
Bondgenotenlaan;
- in de Lepelstraat, gedeelte tussen de Louis Melsenstraat en de Pierre Joseph Van
Benedenstraat;
wordt alle parkeren verboden in de Lepelstraat, gedeelte tussen de Louis
Melsenstraat en de Pierre Joseph Van Benedenstraat
c) de doorsteek op het Brabantplein tussen de Koning Leopold I-straat en de
Bondgenotenlaan wordt afgesloten.
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.
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 40, § 3, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
bekendgemaakt.

