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Maandag 8 augustus 
 

Artikel 1 
Van maandag 8 augustus, 8 uur tot woensdag 17 augustus, 12 uur geldt een parkeerverbod en is alle 

gemotoriseerd verkeer verboden op het volledige Mijnwerkersplein, uitgezonderd vergunninghouders. 

Zij ontvangen een vergunning welke op een goed zichtbare plaats in de wagen gelegd wordt. 
Figuur 1 – zone A 

 
Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door: 

- verkeersbord E1, met aangepast onderbord 
- verkeersbord C3 

 

Vrijdag 12 augustus 
 

Artikel 2 

Van vrijdag 12 augustus, 8 uur tot maandag 15 augustus, 2 uur geldt een parkeerverbod en is alle 
gemotoriseerd verkeer verboden op de (doodlopende) toerit vanaf Centrum-Zuid richting 

Mijnwerkersplein/Limburgplein/drukkerijgebouw. 
Figuur 1 

 
Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door: 

- verkeersbord E1 
- verkeersbord C3 

 

Zaterdag 13 augustus 
 
Artikel 3 

Van zaterdag 13 augustus, 8 uur tot maandag 15 augustus, 2 uur geldt een parkeerverbod en is alle 

gemotoriseerd verkeer verboden op de weg rechts, achter en links gelegen van het gebouw Greenville, 
uitgezonderd vergunninghouders. Zij ontvangen een vergunning welke op een goed zichtbare plaats in 

de wagen gelegd wordt. 
Figuur 1 – zone B. 

 

Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door: 
- verkeersbord E1, met aangepast onderbord 

- verkeersbord C3 
 

Zondag 14 augustus 
 
Artikel 4 

Van zondag 14 augustus, 8 uur tot maandag 15 augustus, 2 uur geldt een parkeerverbod op de 
parkeerplaatsen, gelegen voor het gebouw Greenville, inclusief de inrit en uitrit ter hoogte van het 

gebouw Greenville en de aangrenzende vrije ruimte ter hoogte van het gebouw Fab2Lab, met 

uitzondering voor vergunninghouders. Zij ontvangen een vergunning welke op een goed zichtbare plaats 
in de wagen gelegd wordt. 

Figuur 1 – zone C 
 

Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door: 
- verkeersbord E1, met aangepast onderbord 

 

Artikel 5 
Van zondag 14 augustus, 8 uur tot maandag 15 augustus, 2 uur is alle gemotoriseerd verkeer verboden 

op de toerit naar het gebouw Greenville.  De toerit is enkel toegankelijk voor fietsers, rolstoelgebruikers 
en voetgangers. De doorgang wordt afgezet met een nadarafsluiting met permanent toezicht. 
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Figuur 1 – zone C 
 

Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door: 
- verkeersbord C3 

 
Artikel 6 

Van zondag 14 augustus, 8 uur tot maandag 15 augustus, 2 uur wordt de uitrit ter hoogte van het 

gebouw Greenville richting Centrum-Zuid eveneens gebruikt als toerit voor vergunninghouders. 
Ter hoogte van de kruising van de uitrit met Centrum-Zuid wordt een nadarafsluiting geplaatst met 

permanent toezicht om het sporadisch in- en uitrijden door vergunninghouders in goede banen te leiden. 
Figuur 1 – zone D 

 

Artikel 7 
Van zondag 14 augustus, 8 uur tot maandag 15 augustus, 2 uur worden in het kader van de 

toegankelijkheid parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien op de volgende locatie: 
- volledige  parkeerstrook, het verst gelegen van gebouw Greenville, eventueel uit te breiden met 

de vrije ruimte ter hoogte van Fab2Lab. 
Figuur 1 – groene zone A/groene zone B 

 

Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door: 
- verkeersbord E9a, met rolstoel-icoon 

 
Artikel 8 

Van zondag 14 augustus, 8 uur tot maandag 15 augustus, 2 uur geldt een parkeerverbod in de zone 

Centrum-Zuid/parking NAC/Zavelstraat, meer bepaald de zones waar het parkeren in de bermen, de 
veiligheid van voetgangers en fietsers in het gedrang brengt. M.a.w. de zones waar het fietspad gelegen 

is tussen de rijweg en de berm. 
 

Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door: 
- verkeersbord E1 

 

Artikel 9 
Van zondag 14 augustus, 13 uur tot maandag 15 augustus 2 uur geldt in de Pastorijstraat een 

parkeerverbod en is alle gemotoriseerd verkeer verboden, uitgezonderd vergunninghouders en 
bewoners Pastorijveld: 

- wat betreft het gedeelte onmiddellijk na de toerit NAC-parking (rechterkant NAC) tot aan de 

kruising Pastorijstraat/Centrum-Zuid; 
- vanaf kruising Pastorijstraat/Centrum-Zuid tot aan de kruising Centrum-Zuid/Meerstraat. 

Figuur 2 
 

Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door: 

- verkeersbord C3  
- verkeersbord E1 met aangepast onderbord 

 
Artikel 10 

Van zondag 14 augustus, 13 uur tot maandag 15 augustus 2 uur wordt de toerit vanop de Grote Baan 
richting Pastorijstraat/Centrum-Zuid, afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. 

Figuur 2 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door:  

- verkeersbord C3 
 

Artikel 11 

Tijdens het evenement wordt de parking van Electro-Nite ter beschikking gesteld aan het publiek. 
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Het publiek wordt via Centrum-Zuid op een veilige manier richting Mijnwerkersplein geleid m.b.v. 
duidelijke signalisatie. 

Voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers worden via de verharde weg geleid richting oud 
drukkerijgebouw. 

Figuur 1 –  route voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers 
 

Artikel 12 

In functie van mobiliteit wordt het publiek gestimuleerd om met de fiets naar het evenement te komen. 
Hiervoor voorzien we een fietsparking met toezicht ter hoogte van het oude drukkerijgebouwtje. De 

fietsparking wordt afgebakend met nadarelementen en is toegankelijk op zondag 14 augustus, vanaf 
14 uur tot maandag 15 augustus, 1 uur. 

Figuur 1 – zone E. 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door: 

• verkeersborden E08F. 

 
Artikel 13 

De inrichters brengen de betrokken inwoners op de hoogte van de maatregelen.  
 

Artikel 14 

De verkeerssignalisatie waarvan sprake in dit reglement wordt aangebracht door team regie/mobiliteit 
van de gemeente. 

 
Artikel 15 

De inbreuken op de beschikkingen van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen. 

 
Artikel 16 

Dit reglement zal bekend gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 

 
Artikel 17 

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 

A – TPR ma 8/8, 8 uur → woe 17/8, 12 uur 

B – TPR za 13/8, 8 uur → ma 15/8, 2 uur 

C – TPR zo 14/8, 8 uur → ma 15/8, 2 uur 

D – TPR zo 14/8, 8 uur → ma 15/8, 2 uur 

E – Fietsparking 14/8, 14 uur → 15/8, 1 uur 
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Figuur 2 

 

Pastorijstraat: parkeer- en verkeersverbod met 

uitzondering van vergunninghouders en bewoners 

Pastorijveld. 

 

Afgesloten zone na de toerit parking NAC tot aan 

kruising Pastorijstraat/Centrum-Zuid. Vanaf 

kruising Pastorijstraat/Centrum-Zuid tot aan 

kruising Centrum-Zuid/Meerstraat. 

 

Nadar met toezicht 

- Pastorijstraat/bovenkant NAC-parking 

- Pastorijstraat/Bistro Mijn Pastorij 

- Pastorijstraat/zuidelijke in- en uitrit Pastorijveld 

- Centrum-Zuid: in- en uitrit Greenville 

- Centrum-Zuid/Meerstraat 

 

 


