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Besluit van de gouverneur 

12  Politiebesluit van de gouverneur betreffende sluiting parking Landen Walshoutem E40 

voor vrachtwagens 

 
Provincie Vlaams-Brabant 

Politiebesluit 

 

 

De gouverneur, 
 

 

Gelet op artikel 128 van de Provinciewet van 30 april 1836, 

 

Gelet op artikel 4,5,7,8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 05 augustus 1992, 

 

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 18 juli 2002 

betreffende gebeurtenissen die met de openbare orde samenhangen en die op de autosnelwegen 

plaatsvinden, 

 
Gelet op de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen, 

 

Gelet artikel 21 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement 

op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 

 
Gelet op de wet van 06 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van 

algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen, met name artikelen 1 

en 2 die werden gewijzigd door de wet van 5 juni 1934 en door de wet van 14 juni 1963, betreffende 

de overtredingen van administratieve reglementen, 

 

Gelet het bestuurlijk verslag van de korpschef van de lokale politiezone Getevallei dd. 18 december 

2019 aan de burgemeester van Landen en het bestuurlijk verslag van de commissaris directeur 

operaties aan de korpschef van de PZ Getevallei dd. 18 december 2019, inzake de verstoring van de 

openbare orde en veiligheid in de stad, in het treinstation en omgeving, en op de parking E40 

Walshoutem richting Brussel, 

 

Gelet het overzicht 2019 van de incidenten transmigratie in Landen·dd. 18 december 2019 van het 

Arrondissementeel Informatiekruispunt (AlK) van de Federale Politie Leuven, 

 

Gelet het overleg van de burgemeester van Landen dd. 19 december 2019 met de lokale politie, de 

federale politie, de arrondissementscommissaris en een vertegenwoordiger van de Administratie 

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en de telefonische  terugkoppeling hierover met het kabinet van 

de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 

 
Overwegende dat er ingevolge het blijvend probleem (sinds 2017) van transmigratie op de 

autosnelwegparking E40, richting Luik-Brussel, dienstenzone parking Walshoutem te Landen en  

recent sedert 01 oktober 2019 tot op heden er een verhoging is van het aantal meldingen van 

transmigranten, van het aantal incidenten met meer en toegenomen agressie/bedreiging/geweld 



Verantwoordelijke uitgever: Marc Collier, provinciegriffier, Provincieplein 1, 3010 Leuven 

www.vlaamsbrabant.be/bestuursmemoriaal 

en dit in het treinstation, in de stadsomgeving van het treinstation, op de openbare weg naar en op 

de parking/dienstenzone E40 Walshoutem te Landen, 

 
Overwegende de recente escalerende feiten van 21 november 2019 zijnde aanvallen op 

vrachtwagenchauffeur en de feiten van 17 december 2019 zijnde meerdere vechtpartijen in en aan het 

treinstation waarbij ook lokale bevolking, lokale jongeren betrokken waren en dientengevolge het 

verhitten van de reacties en gemoederen van de lokale bevolking op de sociale media, 

 

Overwegende dat door de recente toename van het aantal transmigranten en de hiermee op dit 

ogenblik gepaard gaande toename van incidenten, er een verdere en sterkere escalatie dreigt te 

ontstaan, 

 
Overwegende dat er al enige tijd toezicht en bewaking is voorzien, met de inzet van de private 

bewaking door de wegbeheerder en met de gecoördineerde acties van de directeur-coördinator van 

de Federale Politie Leuven, wat niet heeft kunnen verhinderen dat de problematiek ernstiger wordt, 

 
Overwegende dat bij vernoemde recente gebeurtenissen op de autosnelwegparking en in de stad de 

rust en openbare orde slechts kon worden hersteld na inzet en bijstand van meerdere politieploegen 

van het eigen korps, van de omliggende korpsen, van de wegpolitie, van de federale reserve (Feres), 

 
Overwegende  dat de Federale Wegpolitie de sluiting van de parking E40 Walshoutem,  en enkel wat 

deze parking betreft, geen bezwaar heeft inzake rij- en rusttijden voor vrachtvervoer en mogelijke 

verschuivingseffecten naar de op- en afritten of naar het onderliggend wegennet. Ook voor reizigers 

en forensen is er geen probleem bij sluiting gelet de beschikbaarheid van andere parkings voor en na. 

Zowel door de commissaris  operationele coördinatie WPR, als door de directeur-coördinator van de 

Federale Politie Leuven, wordt geadviseerd  om -gezien de recente gebeurtenissen en incidenten en 

de impact hiervan op de openbare rust en veiligheid op de parking en in de stadsomgeving  van het 

station - een ontradende 'time-out' in te stellen als oplossing voor de escalerende problematiek. 

 
Dat er derhalve aanleiding bestaat om dringende maatregelen te treffen ten einde de openbare orde, 

rust en veiligheid te handhaven, 

 
Besluit: 

 
Artikel 1: Voor de periode van dinsdag 24 december 2019, 20u tot en met 07 januari 2020 wordt de 

parking E40 Walshoutem  te Landen in de richting Brussel gesloten. 

 
Artikel 2: Overtreders worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot veertien dagen en 

met een geldboete van 26 euro tot 200 euro of met één van deze straffen alleen. Het maximum  van 

de in vorige zin gestelde straffen worden evenwel verdubbeld,  zo de overtreders in groepsverband 

gewelddaden plegen tegen personen of goederen. 

 
Artikel 3: Dit politiebesluit heeft uitwerking zodra het is uitgepakt op de gebruikelijke aanplakplaats 

voor de officiële bekendmakingen. 

 
Artikel 5: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt ter aanplakking toegestuurd aan 

de burgemeester van de stad Landen, en aan de procureur des Konings te Leuven, de directeur 

coördinator van de Federale Politie Leuven, de korpschef van de Lokale Politie PZ Getevallei, het 

diensthoofd van de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams Brabant te Leuven. 
 

Leuven, 23 december 2019 
 

De gouverneur, 

 

 

(g) Lodewijk De Witte 
 


