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Samenstelling
Aanwezig
de heer David Geerts, schepen-voorzitter; de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Sarah
Wouters, schepen; de heer Eddy Gorris, schepen; mevrouw Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer
Hans Welters, algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan Moons, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem,
schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Ten gevolge van werken in Berlaar wordt het verkeer omgeleid via de Bevelsesteenweg met de
nodige klachten tot gevolg.
Argumentatie
Het verkeer tussen Herenthout/Nijlen en Berlaar wordt omgeleid via de Bevelsesteenweg en de
Heibergstraat.
Op het college van 25 juni 2019 werd principieel afgesproken om op de Bevelsesteenweg een
snelheidsbeperking in te voeren van 50 km/u voor de duur van de omleiding ten gevolge van de
werken in Berlaar. Team Mobiliteit kreeg de opdracht het nodige te ondernemen om dit te
realiseren.
De borden voor de omleiding zijn geplaatst door de aannemer van de werken.
Snelheidsbeperkingen worden op lokale wegen I en II in Heist-op-den-Berg aangeduid door middel
van borden C43.
Recent gebeurde opnieuw een ongeval ter hoogte van de Hullebrug.
Er is bijkomend gevraagd om ook op het gedeelte van de Bevelsesteenweg/Gestelsesteenweg tussen
de gemeentegrenzen met Berlaar en Nijlen een snelheidsbeperking tot 50 km/u in te stellen. De
hoeveelheid verkeer wijzigt niet op het wegdeel tussen Netebrug en Bevelsesteenweg, maar er zijn
veel meer afslagbewegingen. Het instellen van een snelheidsbeperking tot 50 km/u tussen beide
gemeentegrenzen vergt de bijkomende plaatsing van 7 borden C43 en 2 borden C45, bovenop de 12
borden C43 op de Bevelsesteenweg zelf. Door de herhaling van de borden worden bestuurders
steeds opnieuw gewezen op de snelheidslimiet.
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Juridische grond
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §2 10° a) van het decreet lokaal bestuur: het college van burgemeester en schepenen is
belast met het dagelijks bestuur van de gemeente.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Besluit
Artikel 1
Het college besluit een snelheidsbeperking van 50 km/u in te voeren op de Bevelsesteenweg tussen
Gestelsesteenweg en Heibergstraat met borden C43 ter hoogte van de verschillende kruispunten
met de Bevelsesteenweg. In totaal worden 12 borden C43 geplaatst net na de verschullende
kruispunten in de rijrichting en dit in beide richtingen.
Artikel 2
Tussen de gemeentegrenzen met Berlaar respectievelijk Nijlen wordt eveneens een
snelheidsbeperking ingevoerd van 50 km/u door middel van 8 borden C43 net na de verschillende
kruispunten en bij het binnenrijden van de gemeente Heist-op-den-Berg. 2 borden C45 bij het
buitenrijden van de gemeente Heist-op-den-Berg sluiten de ingestelde snelheidsbeperking af.
Artikel 3
De maatregelen zijn van kracht voor de duur van de omleiding door de werken in Berlaar.
Artikel 4
Het college besluit de gemeente Berlaar te verzoeken om opdracht te geven aan de aannemer om
verkeerssignalisatie te plaatsen in overstemming met dit besluit, volgens het bijgevoegde
signalisatieplan.
Artikel 5
Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de:






Verkeerscel van de lokale politie
Openbaar Domein
Vlaamse overheid - Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Provinciegouverneur
Griffier van de politierechtbank van Mechelen

Artikel 6
Het besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Bijlagen
1. Bevelsesteenweg 50 kmu aangepast.pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De schepen-voorzitter
(get.) David Geerts

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De schepen-voorzitter
David Geerts
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