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Aanvullend verkeersreglement tonnagebeperking
Gestelsesteenweg (zijstraat) - 1.811.122

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

Zijn eveneens aanwezig
de heer Luc Geens, eerste hoofdcommissaris-korpschef politie

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

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente Berlaar wil in Gestel een tonnagebeperking invoeren door middel van een
zoneregeling.
Argumentatie
Een tonnagebeperking voor Gestel kan ingevoerd worden door het plaatsen van 3 zoneborden:
 op de Legrellestraat ter hoogte van de Kesselsteenweg
 op de De Beerslaan ter hoogte van de Pastorijstraat
 op de Gestelsesteenweg ter hoogte van de Pastorijstraat
Deze laatste locatie is op grondgebied Heist-op-den-Berg gelegen.
Momenteel is er een tonnagebeperking van kracht door middel van een bord C21 (3.5t),
uitgezonderd plaatselijk verkeer.
De gemeente Berlaar wenst aan alle ingangen tot het gebied te werken met een zoneregeling.
Juridische grond
Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart
1968.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.
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Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013: het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd om de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het
wegverkeer op te stellen.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Besluit
Artikel 1
Het college besluit om een tonnagebeperking in de Gestelsesesteenweg (zijstraat richting Gestel) in
te voeren door middel van een bord ZC21 (C21 met zonale draagwijdte; 3.5t, uitgezonderd
plaatselijke bediening en landbouwverkeer) in de Gestelsesteenweg (zijstraat naar Gestel) nabij het
kruispunt met de Pastorijstraat/Gestelsesteenweg.
Artikel 2
Het college besluit opdracht te geven het bestaande bord C21 (3.5t) met onderbord te vervangen
door een bord met zonale draagwijdte op dezelfde locatie. In de andere rijrichting wordt een bord
ZC21/ geplaatst dat het einde van de zonale regeling aanduidt, geplaatst.
Artikel 3
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
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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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