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Titel :

waarnemend burgemeester
Aanbrengen tijdelijke bewegwijzering/ Wandeltocht WSV Berchlaer van 24
april t/m 24 mei. TOELATING.

De waarnemend burgemeester:
MOTIVERING
Feiten en context
Via het evenementenformulier vraagt WSV Berchlaer de toelating voor het aanbrengen van tijdelijke
bewegwijzering voor de organisatie van een wandeltocht van 24 april t/m 24 mei 2021..
Juridische grond
Volgens artikel 25 van het politiereglement van de stad Lier kan een toelating verleend worden voor
het tijdelijk aanbrengen van bewegwijzering op het openbaar domein.
Argumentatie
Toelating kan verleend worden, mits de opgesomde voorwaarden in het besluit van de burgemeester
nageleefd worden.
BESLUIT
Art 1 :
De burgemeester beslist toelating te verlenen aan WSV Berchlaer voor het aanbrengen van tijdelijke
bewegwijzering naar aanleiding van de organisatie van een wandeltocht van 24 april t/m 24 mei
2021, mits naleving van de onderstaande voorwaarden:
Art 2 :
De bewegwijzering mag aangebracht worden vanaf 23 april en dient 25 mei terug verwijderd te
worden.
De bewegwijzering mag aangebracht worden ter hoogte van Spreet en Mushaag.
De bewegwijzering mag niet aan verkeersborden of -lichten bevestigd worden.
De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op de wandeltocht.
De borden mogen geen gelijkenis vertonen met verkeersborden of -tekens.
De borden mogen de weggebruikers (zowel voertuigen als fietsers en voetgangers) niet hinderen.
De verantwoordelijkheid van de stad kan niet ingeroepen worden bij eventuele schade of ongeval
naar aanleiding van de plaatsing van de bordjes.
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