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Info & onthaal - Info

Tijdelijke politieverordening : 45ste Sezoensrally 2022 d.d.
12, 13 & 14 mei 2022 - Voorwaardelijke goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester - voorzitter; de heer Jan Verjans, Schepen; de heer Bert
Schelmans, Schepen; de heer Marc Vanherk, Schepen; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Erik Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Racing Team Moustache heeft op 28 januari 2022 een aanvraag ingediend om de 45ste Sezoensrally
2022 te mogen organiseren op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 mei 2022 op het grondgebied
van de gemeente Bocholt (en de steden Bree en Peer).

Argumentatie
Deze activiteit vindt plaats op de openbare weg en er bestaat gevaar voor de weggebruikers en voor
de deelnemers.
Juridische grond
Artikels 56, §2 en §3 7° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 dat bepaalt
dat het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheden uitoefent die eraan zijn
toevertrouwd overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen;
Artikel 130 bis en 135 §2 1° van de Nieuwe Gemeentewet dat stelt dat het college van burgemeester
en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer en dat bepaalt dat
de gemeente tot taak heeft in een goede politie te voorzien ten behoeve van haar inwoners en meer
bepaald met betrekking tot alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op de openbare
wegen;
De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 12 waarin gesteld wordt dat passende verkeerstekens ter plaatse dienen aangebracht
te worden;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie en het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en latere wijzigingen, in het bijzonder op titel
III waarin de verschillende verkeerstekens worden opgenomen en bepaald;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, en latere wijzigingen;
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Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 dat vermeldt dat dit besluit moet bekend
gemaakt worden volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287; en artikel 330 van datzelfde
decreet dat de meldingsplicht aan de toezichthoudende overheid bepaalt;
De omzendbrief OOP25 dd. 25.12.1997, waarin een coördinatievergadering zowel vanuit de gemeente
als vanuit de provincie dient te gebeuren;
Het K.B. van 28 november 1997 dat verplicht tot organiseren van een gemeentelijke
coördinatievergadering, welke plaatsvond te Bocholt op 31 maart 2022 en waarvan verslag werd
overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Limburg;
Het K.B. dd. 11 augustus 1987 betreffende de reglementering van de leurhandel;
Het K.B. dd. 28 november 1997, houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden
of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben;
De aanvraag d.d. 28 januari 2022 van de organiserende vereniging ‘Racing Team Moustache’ om op
donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 mei 2022 de 45ste Sezoensrally in te mogen richten;
Het veiligheidsboek opgesteld door de organisatie van de Sezoensrally en waarbij zowel de verboden
zones als bijzonder gevaarlijke zones voor het publiek zijn aangeduid en dat goedgekeurd werd door
de autosportveiligheidscommissie op 31 maart 2022;
De betrokken gemeentebesturen moeten een voorlopig goedgekeurd politiereglement kunnen
voorleggen tijdens van de provinciale coördinatievergadering met de gemeenten Bocholt, Bree, en
Peer en de hulpdiensten d.d. dinsdag 12 april 2022 om 15u00 o.l.v. de verbindingsofficier van de
gouverneur bij de provincie Limburg;
De verplichte attesten zoals die voorgelegd werden tijdens de lokale coördinatievergadering die
plaatsvond op 30 maart 2022 om 16u00 in het gemeentehuis van Bocholt;
De toelating van het Agentschap Wegen en Verkeer afdeling Limburg voor het gebruik van de
gewestwegen in het kader van de rally;
Het positieve advies van de rallycommissie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Het college van burgemeester en schepenen keurt deze politieverordening 'voorlopig' goed. Ze wordt
automatisch definitief na goedkeuring door de diensten van de Provinciegouverneur van de provincie
Limburg.
Administratieve afhandeling
Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd aan:
• Directie Federale Taken, Toezicht en Bezwaren, Universiteitslaan 1 , 3500 Hasselt
• Dhr. Nico Schrooten, verbindingsofficier provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
• De griffie van de politierechtbank, R.A.C., Dieplaan 14, 3600 Genk
• De correctionele griffie te Tongeren, Piepelpoel 10, 3700 Tongeren
• De inrichters - Racing Team Moustache, Raf Vossen, Dorperheideweg 56,
raf.vossen@sezoensrally.be
• De politiezone Carma
• Hulpverleningszone Noord-Limburg
• Vervoersmaatschappij De Lijn
• Het Rode Kruis, Nijverheidslaan 3, 3930 Hamont-Achel
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• Het Rode Kruis Limburg, Boomkensstraat 303, 3500 Hasselt
• De communicatieieambtenaar
Het besluit moet bekend gemaakt worden op de officiële website van de gemeente Bocholt,
https://www.bocholt.be volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en gemeld aan de
toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017.

Besluit
Artikel 1
De volgende wegen zullen afgesloten zijn voor alle verkeer, uitgezonderd wedstrijddeelnemers,
inrichters, veiligheidsdiensten en plaatselijk verkeer op zaterdag 14 mei 2022 van 6u00 tot 22u00
omdat ze deel uitmaken van het rallyparcours:
§ 1. Klassementproef (KP 1) – Gerdingen
• Eilandweg: volledig afgesloten;
• Zagerijstraat: volledig afgesloten;
• Onderdijk Zuid-Willemsvaart tussen Zagerijstraat en grens Bree
• Bormanstraat: volledig afgesloten;
• Alle veldwegen tussen de Bormanstraat, Reppelerweg, Bergstraat, Toekomststraat en de
grens met Bree: volledig afgesloten.
§ 2. Klassementproef (KP 3) - Goolder
• Verbindingsweg Reppelerweg - Galgenbergstraat
• Leukenstraat: volledig afgesloten;
• Leukeneindestraat: volledig afgesloten;
• Bergerheidestraat: volledig afgesloten (zowel onverharde als verharde stuk);
• Zandstraat: volledig afgesloten;
• Zandweg tussen Zandstraat en Bergerheidestraat (langs voetbalplein Racing Reppel) volledig
afgesloten;
• Galgenbergstraat tussen kruispunt met Brogelerweg en Reppelerweg;
• Brogelerweg: vanaf kruispunt Galgenbergstraat in de richting van Grote Brogel - volledig
afgesloten;
• Rietweg, onverharde gedeelte vanaf Rietweg nr. 39 in de richting van de Elvenweg (Grote
Brogel-Peer).
§ 3. Klassementproef (KP 4) – Hees
• Bosstraat: tussen kruispunt met de Balkenstraat en Tulpenstraat en kruispunt Kapelstraat
• Kapelstraat: tussen kruispunt Bosstraat en kruispunt Lechtenstraat
• Groenstraat: volledig
• Bremstraat: tussen kruispunt Hezerstraat en kruispunt Groenstraat
• Krokusstraat: volledig
• Hezerstraat: volledig
• Tulpenstraat: volledig
• Haagstraat: volledig
• Egelshovenstraat: volledig
• Achelse Dijk: vanaf Sluis 18 tot boven op de Baileybrug
• De Baileybrug: volledig afgesloten
• Dijkstraat vanaf Kapel 18 tot aan de Vaartstraat;
• Vaartstraat: volledig.
§ 4. Klassementproef (KP 5) –Veldhoven
• Gielenweg: volledig
• Voortweg: volledig
• Hoekstraat: volledig (zowel verharde deel als onverharde deel)
• Heidestraat: volledig
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Veldhovenstraat: volledig
Kabienstraat: volledig
Vlasstraat: volledig
Veldstraat: volledig
Beemdstraat: volledig
Vosheuvelstraat: volledig
Pluimertenweg: volledig
Lozerbeemd: volledig
alle veldwegen die zich bevinden tussen bovenvermelde wegen zijn automatisch volledig
afgesloten.
De KP’s worden 3 keer gereden.
Artikel 2
De volgende pleinen in sportzone 'Damburg' zullen afgesloten worden voor alle verkeer, uitgezonderd
rallyvoertuigen (servicepark) en voertuigen met doorlaatbewijs (organisatie, service,
veiligheidsdiensten, ..):
• parking 2: van donderdag 12 mei 2022 om 8u00 tot zaterdag 14 mei 2022 om 24u00
• parking 3: van donderdag 12 mei 2022 om 8u00 tot zaterdag 14 mei 2022 om 24u00
• parking 4: van donderdag 12 mei 2022 om 8u00 tot zaterdag 14 mei 2022 om 24u00
• parking 5: op zaterdag 14 mei 2022 van 6u00 tot 12u00
• parking 6: van donderdag 12 mei 2022 om 8u00 tot zaterdag 14 mei 2022 om 24u00
Artikel 3
Het éénrichtingsverkeer wordt aangepast in de Eikenlaan: de verplichte rijrichting wordt gewijzigd van
de Brogelerweg in de richting van de Reppelerweg over het volledige traject van de Eikenlaan van
donderdag 12 mei 2022 van 6u00 tot zaterdag 14 mei 2022 om 24u00.
Artikel 4
De parking van het kerkhof van Bocholt (Plataandreef) zal gedeeltelijk (linkerhelft) worden afgesloten
voor alle verkeer (uitgezonderd rally) van vrijdag 13 mei 2022 om 6u00 tot zaterdag 14 mei 2022 om
24u00 (tankzone).
Artikel 5
Omleiding
Op zaterdag 14 mei 2022 is het onmogelijk om via de Brogelerweg van Bocholt in Grote Brogel te
geraken omdat een deel van de Brogelerweg gebruikt wordt als rallyaparcours (zie KP 2 Goolder artikel 1 § 2). Daarvoor zal er een omleiding opgezet worden voor het doorgaand verkeer naar Grote
Brogel via de Galgenbergstraat, de Kaulillerweg, het Donkelstraatje en de Bosschelweg. Deze
omleiding is van kracht van 6u00 's morgens tot 22u00 's avonds.
Artikel 6
Parkeerverbod
§ 1.Parkeerverbod wordt ingesteld op de volgende parkings van sportzone ‘de Damburg’
• parking 2: van donderdag 12 mei 2022 om 8u00 tot zaterdag 14 mei 2022 om 24u00
• parking 3: van donderdag 12 mei 2022 om 8u00 tot zaterdag 14 mei 2022 om 24u00
• parking 4: van donderdag 12 mei 2022 om 8u00 tot zaterdag 14 mei 2022 om 24u00
• parking 5: op zaterdag 14 mei 2022 van 6u00 tot 12u00
• parking 6: van donderdag 12 mei 2022 om 8u00 tot zaterdag 14 mei 2022 om 24u00
§ 2. Brogelerweg vanaf het kruispunt met de Damburgstraat tot en met huisnummer 90 in beide
richtingen van donderdag 12 mei 2022 om 8u00 tot zaterdag 14 mei 2022 om 24u00.
§ 3. Kerkplein, deel tussen kerk en voormalig restaurant Kristoffel, op vrijdag 13 mei 2022 van 18u00
tot 21u00 (fotoshoot).
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§ 4. Parkeerverbod wordt ingesteld op de Bremstraat, aan beide zijden van de weg, tussen de
kruispunten met de Kaulillerweg en de Hezerstraat, van zaterdag 14 mei om 6u00 tot na het
beëindigen van de rally, omstreeks 22u00.
Deze parkeerverboden worden ter kennis gebracht aan de bestuurders met een bord E3 met
onderborden (datum – uitgezonderd rally)
Artikel 7
De betonnen blokken ter afsluiting van de Giebelsstraat zullen verwijderd worden van vrijdag 13 mei
2022 om 6u00 tot het einde van de rally (zaterdag 14 mei 2022 omstreeks 22u00) om tijdelijk
doorgaand verkeer toe te laten in de richting van de Heuvelstraat naar de Brugstraat. Voor dezelfde
periode wordt er éénrichtingsverkeer opgelegd in de Giebelsstraat in de richting van de Heuvelstraat
naar de Brugstraat.
Artikel 8
De inrichters verbinden er zich toe dat het veiligheidsplan, zoals voorzien in het K.B. van 28 november
1997, integraal wordt toegepast.
Speciale aandacht dient besteed aan de voor het publiek bijzonder gevaarlijke plaatsen dewelke,
buiten de materiële veiligheidsvoorzieningen en de wedstrijdverantwoordelijken, bewaakt moeten
worden door opgeleide en duidelijk herkenbare stewards zoals vermeld in het veiligheidsboek.
Artikel 9
De organiserende vereniging bezorgt officiële doorlaatbewijzen aan de bewoners van wie de huizen
binnen het traject van de rally vallen.
Artikel 10
De medewerkers van Rally Team Moustache Bocholt zijn verantwoordelijk voor en staan in voor het
afzetten en de bewegwijzering op de diverse KP's.
De technische dienst van de gemeente Bocholt is verantwoordelijk voor het afzetten van en de
signalisatie van omleiding, parkeerverboden en overige signalisatie.
Artikel 11
Het verkeersreglement zal niet van toepassing zijn op de chronoritten maar wel op de
geneutraliseerde routes tussen de diverse KP’s.
Artikel 12
Het is verboden verplaatsbare en/of tijdelijke eet- en drinkgelegenheden op te stellen, zonder
toelating van de inrichtende vereniging Racing Team Moustache. Op het parcours van de
klassementsproeven geldt een absoluut verbod op de verkoop van alcoholische dranken.
Artikel 13
Onderhavige reglementering is van kracht van donderdag 12 mei 2022 om 6u00 tot en met zondag 15
mei 2022 om 12u00, zoals hierboven vermeld.
Artikel 14
De overtredingen van dit besluit zullen gestraft worden met gewone politiestraffen.
Artikel 15
Het college van burgemeester en schepenen keurt deze politieverordening 'voorlopig' goed. Ze wordt
automatisch definitief na goedkeuring door de diensten van de Provinciegouverneur van de provincie
Limburg.

Bijlagen
1. KP1 Gerdingen
2. KP3 Goolder
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3. KP4 Hees
4. KP5 Veldhoven
5. Damburg 2022 gemeente Bocholt.jpg

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen
Algemeen directeur
Eddie Brebels

Burgemeester
Stijn Van Baelen

Ondertekend door Edgar Brebels (Signature)
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Functie: Burgemeester
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