
 

Provincieraad van Vlaams-Brabant  

BESTUURSMEMORIAAL 
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Nummer 1 – 26e jaargang 

 

Besluit van de gouverneur 

 
1  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, vooral 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 mijn politiebesluit van 23 december 2019 tot sluiting van de parking E40 Walshoutem te Landen 

in de richting Brussel voor de periode van dinsdag 24 december 2019, 20u tot en met 07 januari 2 0 20, 

 
Gelet het overleg van de burgemeester van Landen dd. 07 januari 2020 met de lokale politie, de 

federale politie, de arrondissementscommissaris en een vertegenwoordiger van de Administratie  

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, 

 
Overwegende dat uit de cijfers verkeersindicatoren blijkt dat tijdens de kerstvakantie, zijnde de 

sluitingsperiode, er steeds een grote terugval is van vrachtverkeer op autosnelwegen, en er op huidig 

ogenblik moeilijk een goede evaluatie kan worden gemaakt van de ingestelde time-out tot ontrading  

van de problematiek, 

 
Overwegende dat er tijdens de sluitingsperiode  er ontegensprekelijk  een de-escalatie van de 

feitelijkheden die aanleiding gaven tot de maatregel heeft plaatsgevonden  in het treinstation, in de 

stadsomgeving  van het treinstation, op de openbare weg naar en op de parking/dienstenzone E40 

Walshoutem te Landen, 
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Overwegende dat er tijdens de sluitingsperiode er ook een de-escalatie was van de gemoederen van  

de lokale bevolking op de sociale media, 

 
Overwegende dat gisteren 06 januari 2020, omstreeks 22.20u, echter opnieuw een twintigtal (20) 

transmigranten werden gesignaleerd en waarvan de lokale politie er 3 opnam t.h. van het station en 

11 t.h. van de brug aan de E40, 

 
Overwegende dat er toezicht en bewaking is voorzien, met de inzet van de private bewaking door de 

wegbeheerder en gecoördineerd door DAO Federale Politie, en dat deze inzet eerstkomend meer  

kan worden georiënteerd  en verhoogd naar E40 parking Walshoutem en dit versterkt met 

gecoördineerde acties van de directeur-coördinator van de Federale Politie Leuven, ten einde tot 

verhindering en zo niet ontrading van de problematiek, 

 
Overwegende dat de vertegenwoordigers van lokale en federale politie adviseren om de genomen 

politiemaatregel op huidig ogenblik verder te handhaven, en bij voorkeur tot het einde van de maand  

januari 2020. Overwegende dat daartegenover staat dat de Administratie Wegen en Verkeer vraagt 

dat de snelwegparkings open blijven en beschikbaar zijn voor vrachtwagenchauffeurs. 

 

Overwegende dat het beleidsmatig niet gewenst is een parking voor een langere tijd te sluiten; Dat de 

specifieke omstandigheden enkel een sluiting voor een beperkte periode verrechtvaardigen, 
 

Overwegende dat voor het goed beheer, ook voor wat betreft de verkeersveiligheid, het nodig is dat  

de betrokken diensten aanwezig nadere afspraken maken voor een gericht toezicht en bewaking en 

over de daarvoor in te zetten middelen. Dat het nog enige dagen vergt om dit te organiseren, 

 
Dat er derhalve aanleiding bestaat om de tijdelijke maatregel tot sluiting van de parking pas over een 

week te beëindigen, dit ten einde de openbare orde, rust en veiligheid te handhaven, 

 
Besluit: 

 
Artikel 1: Voor de periode van woensdag 08 januari 2020 tot en met 15 januari 2020 wordt de parking 

E40 Walshoutem te Landen in de richting Brussel verder 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, 7 januari 2020 

 

 

De gouverneur, 

 

 

 

(g) Lodewijk De Witte 


