TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT LACHFESTIVAL 2022

Vrijdag 8 juli
Artikel 1
Van vrijdag 8 juli, 12 uur tot maandag 11 juli 12 uur geldt een parkeerverbod op:
- parking de Hekkelaar – Figuur 1 – zone A
- parkeerterrein tussen de toerit Hekkelaar en parochiaal cultureel centrum – Figuur 1 – zone B
Met uitzondering van vergunninghouders. Zij ontvangen een parkeervergunning welke op een goed
zichtbare plaats achter de voorruit van de wagen wordt gelegd.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door:
- verkeersbord E1, met aangepast onderbord

Zaterdag 9 juli
Artikel 2
Zaterdag 9 juli, tussen 16 uur en 24 uur is alle gemotoriseerd verkeer verboden, uitgezonderd
vergunninghouders:
- op de parking bovenkant NAC, wat betreft de rechterzijde;
- in de Pastorijstraat, wat betreft het gedeelte tussen kruising Dorpsstraat en kruising Pastorijveld
(ter hoogte van huisnummer 1). Het Pastorijveld blijft voor de bewoners toegankelijk via beide inen uitritten.
Verkeer komende van het centrum richting Pastorijstraat: omleiding via Dorpsstraat, Grote Baan.
Verkeer komende van Quick (Meerstraat/Grote Baan): omleiding via Meerstraat, Centrum-Zuid,
Zavelstraat, Stationsstraat.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door:
- verkeersbord C3
Artikel 3
Zaterdag 9 juli, tussen 16 en 24 uur is alle gemotoriseerd verkeer verboden, uitgezonderd plaatselijk
verkeer voor de Kiezelweg en de Pastorijstraat.
- Het verkeersbord C3 met aangepast onderbord UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER
BEWONERS, wordt aangebracht:
o Kruispunt Grote Baan – Kiezelweg
-

Het verkeersbord C3 met aangepast onderbord UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER
BEWONERS PASTORIJVELD EN ARTIESTEN, wordt aangebracht:
o Kruispunt Meerstraat – Pastorijstraat

Artikel 4
Van zaterdag 9 juli, 16 uur tot maandag 11 juli, 2 uur geldt een parkeerverbod, uitgezonderd
vergunninghouders:
- in de Pastorijstraat, wat betreft het gedeelte tussen kruising Dorpsstraat en kruising Pastorijveld
(ter hoogte van huisnummer 1);
- op parking bovenkant NAC, wat betreft de rechterzijde
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door:
- verkeersbord E1, met aangepast onderbord

Zondag 10 juli
Artikel 5
Van zondag 10 juli, 7 uur tot maandag 11 juli, 2 uur geldt een parkeerverbod op volgende
parkeerplaatsen, wegen, pleinen met uitzondering voor vergunninghouders:
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-

Dorpsstraat: 4 parkeerplaatsen voor apotheek Multipharma;
Dorpsstraat: 7 parkeerplaatsen voor Electro Rutten/Actief Interim en 2 parkeerplaatsen voor
Compani;
- Dorpsstraat: gedeelte tussen kruising Stationsstraat (Dorpsstraat 45) en uitrit van het John
Cuppensplein;
- Pastorijstraat: gedeelte tussen kruising Pastorijveld (huisnummer 1) en kruising Dorpsstraat
- Pastorijstraat parking NAC: parking rechterzijde en parking linkerzijde (Bistro Mijn Pastorij), inclusief
de toerit naar de achtergelegen parkeerplaatsen aan de linkerzijde – Figuur 3;
- Kiezelweg: gedeelte tussen kruising Hekkelaar en kruising Dorpsstraat (de Hekkelaar is op zondag
10/7, tussen 7 en 24 uur niet bereikbaar met de wagen – met uitzondering voor hulpdiensten en
vergunninghouders);
- Guldensporenlaan: gedeelte tussen kruising Kleuterweg en kruising Dorpsstraat;
- Rode Kruislaan: gedeelte tussen kruising Dorpsstraat en kruising Vredelaan;
- Vredelaan: volledig.
Enkel vergunninghouders krijgen toegang tot het parkeervrije gedeelte. Zij ontvangen hiervoor een
vergunning welke zichtbaar achter de voorruit van de wagen gelegd wordt.
Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door:
- verkeersbord E1, met aangepast onderbord
Artikel 6
Van zondag 10 juli, 7 uur tot maandag 11 juli, 2 uur is alle gemotoriseerd verkeer verboden,
uitgezonderd vergunninghouders:
- Dorpsstraat: gedeelte tussen kruising Stationsstraat (Dorpsstraat 45) en uitrit van het John
Cuppensplein.
De in- en uitrit van het John Cuppensplein, gelegen langs de Dorpsstraat blijft toegankelijk voor het
verkeer komende van de Grote Baan en richting Grote Baan.
De in- en uitrit van het John Cuppensplein, gelegen langs de Rode Kruislaan wordt afgesloten voor
alle verkeer.
- Pastorijstraat: gedeelte tussen kruising Pastorijveld (huisnummer 1) en kruising Dorpsstraat. Het
Pastorijveld blijft voor de bewoners toegankelijk via beide in- en uitritten.
- Pastorijstraat parking NAC: parking rechterzijde en parking linkerzijde (Bistro Mijn Pastorij), inclusief
de toerit naar de achtergelegen parkeerplaatsen aan de linkerzijde – Figuur 3;
- Kiezelweg: gedeelte tussen kruising Hekkelaar en kruising Dorpsstraat (de Hekkelaar is tussen
vrijdag 8/7, 12 uur en maandag 11/7, 12 uur niet bereikbaar met de wagen – met uitzondering voor
hulpdiensten en vergunninghouders);
- Guldensporenlaan: gedeelte tussen kruising Kleuterweg en kruising Dorpsstraat;
- Rode Kruislaan: gedeelte tussen kruising Dorpsstraat en kruising Vredelaan;
- Vredelaan: volledig.
Enkel vergunninghouders krijgen toegang tot het verkeersvrije gedeelte. Zij ontvangen hiervoor een
vergunning welke zichtbaar achter de voorruit van de wagen gelegd wordt.
-

De maatregel wordt ter kennis gebracht door:
verkeersbord C3

Artikel 7
Vanaf zondag 10 juli, 7 uur tot maandag 11 juli, 2 uur geldt een parkeerverbod en is alle gemotoriseerd
verkeer verboden, met uitzondering voor vergunninghouders, op het Sint-Martinusplein, meer bepaald
de parkeerstrook het dichtst gelegen bij de Sint-Martinuskerk, de aangrenzende rijstrook en de twee
aansluitende parkeerstroken, inclusief de zijdelings liggende parkeerplaatsen in deze zone – Figuur 2 –
zone A.
Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door:
- verkeersbord E1, met aangepast onderbord
- verkeersbord C3
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Artikel 8
Vanaf zondag 10 juli, 13 uur tot maandag 11 juli, 2 uur geldt een parkeerverbod en is alle gemotorisieerd
verkeer verboden, met uitzondering voor vergunninghouders, op het Sint-Martinusplein, meer bepaald
de twee parkeerstroken het dichtst gelegen bij de Carrefour, de aangrenzende rijstrook en de zijdelings
liggende parkeerplaatsen in deze zone – Figuur 2 – zone B en C.
Zone C wordt ingericht als voorbehoudende parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Zone B
doet dienst als veiligheidsbuffer tussen deze parking en de publiekszone. Zone D blijft beschikbaar als
publieke parking. – Figuur 2 – zone A, B, C en D.
Zondag 10 juli blijft de toerit naar het Sint-Martinusplein via de Guldensporenlaan toegankelijk voor de
bereikbaarheid van zone C en zone D.
Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door:
- verkeersbord E1, met aangepast onderbord
- verkeersbord C3
- verkeersbord E9a met rolstoel-icoon
Artikel 9
Van zondag 10 juli, 7 uur tot maandag 11 juli, 2 uur geldt uitgezonderd plaatselijke verkeer voor de
Kiezelweg, de Stationsstraat en de Pastorijstraat.
- Het verkeersbord C3 met aangepast onderbord UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER
BEWONERS, wordt aangebracht:
o Kruispunt Grote Baan – Kiezelweg;
o Kruispunt Stationsstraat – Kruisstraat;
o Kruispunt Grote Baan – Dorpsstraat.
-

Het verkeersbord C3 met aangepast onderbord UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER
BEWONERS PASTORIJVELD EN ARTIESTEN, wordt aangebracht:
o Kruispunt Meerstraat – Pastorijstraat.

Artikel 10
Zaterdag 9 juli, tussen 8 en 22 uur geldt een parkeerverbod en is alle gemotoriseerd verkeer verboden
op de evenementenweide en de naast gelegen parking ter hoogte van de speeltuin in domein
Kelchterhoef.
Enkel vergunninghouders hebben toelating tot het terrein voor o.a. de opstelling en de afbouw van
constructies in functie van het Lachfestival-programma. Zij ontvangen hiervoor een vergunning welke
ze op een goed zichtbare plaats in de wagen moeten leggen.
De maatregel wordt ter kennis gebracht door:
- verkeersborden C3 en E1.
Artikel 11
De inrichters brengen de betrokken inwoners op de hoogte van de maatregelen.
Artikel 12
De verkeerssignalisatie waarvan sprake in dit reglement wordt aangebracht door team regie/mobiliteit
van de gemeente.
Artikel 13
De inbreuken op de beschikkingen van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.
Artikel 14
Dit reglement zal bekend gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
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Artikel 15
Afschrift van dit reglement zal verstuurd worden naar:
- team regie van het gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
- de ziekenhuizen Oost-Limburg Genk, Hasselt en Heusden-Zolder
- de politiezone Carma
- de brandweerzone Oost-Limburg
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg
- de griffie van de Politierechtbank
- de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg
- De Lijn
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Figuur 1 – van vrijdag 8/7, 12 uur tot maandag 11/7, 12 uur: parkeerverbod zone A en zone B

ZONE B
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Figuur 2
-

van zondag 10/7, 7 uur tot maandag 11/7, 2 uur: parkeerverbod en alle gemotoriseerd verkeer
verboden voor zone A (publiekszonevan zondag 10/7, 13 uur tot maandag 11/7, 2 uur: parkeerverbod en alle gemotoriseerd verkeer
verboden voor zone B (veiligheidszone) en zone C (parking mindervaliden)
zone D blijft beschikbaar als parking

ZONE D

PARKING MINDERV. ZONE C
VEILIGHEIDSZONE B

PUBLIEKSZONE
A
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Figuur 3 - van zondag 10/7, 7 uur tot maandag 11/7, 2 uur: parkeerverbod en alle gemotoriseerd
verkeer verboden
- Pastorijstraat parking NAC: parking rechterzijde en parking linkerzijde (Bistro Mijn Pastorij), inclusief
de toerit naar de achtergelegen parkeerplaatsen aan de linkerzijde;
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10/7

VERKEERSVRIJ
DOORGANG AFSLUITEN
ENKEL PLAATSELIJK VERKEER (bewoners en/of artiesten)
Niet aangegeven op plattegrond
- Stationsstraat/Kruisstraat
- Meerstraat/Pastorijstraat
PARKEERVERBOD – uitgezonderd vergunninghouders
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