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Zitting van 22 april 2022

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de
Sezoensrally op 12, 13 en 14 mei 2022. Keuring

Samenstelling
Aanwezig
de heer Steven Matheï, Burgemeester; mevrouw Sigrid Cornelissen, Schepen; mevrouw Liesbeth Diliën,
Schepen; de heer Raf Nelis, Schepen; de heer Dirk Colaers; mevrouw Lutgarde Ceyssens, Schepen; de heer Jo
Sclep, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op volgende feiten:
• Racing Team Moustache organiseert op 12, 13 en 14 mei 2022 de 45e editie van de Sezoensrally in
Bocholt, Bree en Peer.
o Op donderdag 12 mei is er een testdag met een rit op een afgesloten parcours in BeekBree.
o Op vrijdag 13 mei vinden de verkenningen plaats.
o Op zaterdag 14 mei wordt de eigenlijke rally gereden.
• Deze editie zal meetellen voor het Belgisch Rallykampioenschap 2022.
• Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 25 februari 2022 toelating te
verlenen voor de organisatie van de Sezoensrally op 12, 13 en 14 mei 2022.
• Een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer is noodzakelijk voor het plaatsen van tijdelijke
verkeerssignalisatie en het wijzigen van de verkeerssituatie om de veiligheid ten behoeve van de
burgers te waarborgen.
Argumentatie
Gelet op volgende overwegingen:
• Het dossier werd besproken op de lokale coördinatievergadering van 31 maart 2022 en provinciale
coördinatievergadering van 12 april 2022.
• De mobiliteitsambtenaar verleent een gunstig advies.
• De wijkpolitie van Peer verleent een gunstig advies.
Beleidsinformatie
• Beleidsdoelstelling: BD000002 #Stad Peer is een veilige stad.
• Actieplan: AP000008 Peer zorgt ervoor dat samenleven ook samen op een slimme manier aan de
veiligheid werken is.
• Actie: AC000033 De Stad Peer voorziet acties en sensibilisering die gerelateerd zijn met veiligheid in de
brede zin.
Regelgeving
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Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 56 §3 betreffende de bevoegdheden
van het College van Burgemeester en Schepenen, en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.
Gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2019 betreffende de bevoegdheidsverdeling tussen de Gemeenteraad en
het College van Burgemeester en Schepenen, definiëring begrip 'dagelijks bestuur'.
Regelgeving (bijzonder)
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer in het bijzonder artikel 10.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 inzake het Algemeen Reglement betreffende de politie op het
wegverkeer.
Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
Gecoördineerde wetten Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder de artikels 130bis en 135 §2.
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikels 285 tot 288.
Besluit

Artikel 1
Verboden doorgang (C3 met onderbord G type IV )
Alle verkeer, uitgezonderd deelnemers, wordt verboden op zaterdag 14 mei 2022 van 8 uur tot 21.30 uur:
• Bocholterweg
o kruising grens met Bocholt
o kruising Aardstraat
• Hoogstraat
o kruising Bocholterweg
o kruising Reppelerweg
• Reppelerweg
o kruising grens met Bocholt
o kruising Hoogstraat
• Aardstraat
• Urnestraat (onverhard gedeelte)
• Elvenweg
o kruising onverhard pad Telenstraat
Artikel 2
Plaatselijk verkeer (C3 met onderbord G type IV / F45)
Alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, wordt verboden op zaterdag 14 mei 2022 van 8 uur tot 21.30
uur:
• Hoogstraat
o kruising Ooievaarsneststraat
• Reppelerweg
o kruising Boshoeve
• Bocholterweg
o kruising Schuttersstraat
• Urnestraat
o kruising Bremstraat
• Elvenweg
o kruising Kaulillerweg
Artikel 3
Parkeer- en stilstaanverbod (E3)
Het parkeren en stilstaan is verboden op zaterdag 14 mei 2022 van 8 uur tot 21.30 uur:
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•

•

•

•
•
•

Bocholterweg
o kruising grens met Bocholt
o kruising Aardstraat
Hoogstraat
o kruising Bocholterweg
o kruising Reppelerweg
Reppelerweg
o kruising grens met Bocholt
o kruising Hoogstraat
Aardstraat
Urnestraat (onverhard gedeelte)
Elvenweg

Artikel 4
Deze tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de Sezoensrally op 12, 13 en 14 mei
2022 is een voorlopige politieverordening. Na goedkeuring door de gouverneur van de provincie Limburg wordt
ze automatisch definitief.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
• Politie
o Politiezone Kempenland
o Wijkpolitie Peer
• Hulpverleningszone Noord-Limburg
• Mobiele Urgentie Groepen
o Ambulancedienst Peer
o Noorderhart Pelt
• De Lijn
• Organisatie
• info@peer.be
• Team Technische dienst
• Team Vrijetijdsondersteuning
• Team Communicatie

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Namens het College van Burgemeester en Schepenen
Jo Sclep
Algemeen directeur

Steven Mathei
Burgemeester
Voor eensluidend afschrift

Jo Sclep
Algemeen directeur

Steven Matheï
Burgemeester
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