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Uw politie Lanaken - Maasmechelen
Nieuwe politieraad
Lanaken telt 8 raadsleden en Maasmechelen telt 11 raadsleden.

De raadsleden werden gekozen uit de twee gemeenteraden en zullen zich 
in hoofdzaak concentreren op de organisatie en het beheer van het lokaal 
politiekorps. De politieraad komt minstens 4x per jaar samen en de zittingen zijn 
openbaar. De vergaderingen van de politieraad gaan telkens door in de raadzaal 
van het gemeentehuis te Maasmechelen.

De secretaris en de korpschef wonen de zittingen van de politieraad bij maar 
hebben, net als in het politiecollege, geen stemrecht.
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a. Altijd rechts ten opzichte van zijn rijrichting, dus niet in tegengestelde 
rijrichting (uitzondering zie punt e.) 

b. Zover mogelijk van het midden van de rijbaan. 

c. Evenwijdig met de rand van de rijbaan. 

d. Niet dubbel parkeren. 

e. Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het voertuig zowel 
langs de ene als langs de andere kant opgesteld worden.

De aanwezigheid van een parkeerstrook of parkeervakken waarin je dient te 
parkeren, doet geen afbreuk op de bovenstaande regels met betrekking tot de 
rijrichting waarin je dient te parkeren.  

Vanuit de provincie worden er tevens op geregelde tijdstippen thema-acties 
georganiseerd om de verkeersveiligheid te verhogen.   Onze politie  zet zich 
maximaal in om steeds aan deze acties deel te nemen om de verkeersveiligheid 
in onze politiezone te bevorderen.  Eén van de thema’s van deze acties is 
‘hinderlijk parkeren en parkeren op plaatsen voor mindervaliden’.  Tijdens de 
periode dat zo een actie loopt, wordt er dan ook een strenger beleid toegepast. 
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Je moet dan 
echter rekening 
houden met deze 
regels:
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Op dinsdag 26 maart werd er een 
nieuwe politieraad geïnstalleerd.

De politieraad is samengesteld uit de 
twee burgemeesters (Raf Terwingen 
voor Maasmechelen en Marino Keulen 
voor Lanaken) en raadsleden van de 
zonegemeenten. Burgemeester Marino 
Keulen is voorzitter voor de eerste drie 
jaar en burgemeester Raf Terwingen 
voor de laatste drie jaar en dit tot 
einde van de 
legislatuur.

  MAASMECHELEN
CD&V.................. Eren Dokmeci 
  Ingrid Gutschoven 
  Mario Quagliara 
  Ronny Westhovens 
Open VLD........... George Lenssen 
  Inge Opsteijn 
SP.A..................... Elvire Martens 
N-VA................... Gerard Colson
Puur..................... Christel De Cuyper 
  Zehra Kolkiran 
Adem.................. Jos Lambrichts

De nieuwe politieraadsleden zijn

  LANAKEN
CD&V.................. Jean-Pierre Hermans 
  Rudi Mechels
Open VLD........... Anita Jeurissen 
  Sarah Loubele 
  Viviane Schellingen
  Jeroen Moors 
Groen.................. Dirk Opsteyn 
Vlaams Belang.... Leo Joosten

  LANAKEN   MAASMECHELEN

Ontbreekt op de 
foto: burgemeester 

Raf Terwingen 
(Maasmechelen)
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