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Samenstelling
Aanwezig
de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen;
mevrouw Sarah Wouters, schepen; de heer Eddy Gorris, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem,
schepen; de heer Hans Welters, algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Kelly Van Tendeloo, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Vraag van bewoner omtrent hoeveelheid en snelheid verkeer in relatie tot de weginrichting
Argumentatie
Het betreft het gedeelte van de Spoorwegstraat tussen Bergstraat en Boudewijnlaan, meer specifiek
tussen Bergstraat en Lodewijk Liekenswijk.
Het gedeelte tussen Bergstraat en Lodewijk Liekenswijk is smal, heeft geen voetpaden, maar wel
fietssuggestiestroken. De rijbaan is er uitgevoerd in een klinkerverharding. Tussen Lodewijk
Liekenswijk en Boudewijnlaan is wel een afgescheiden voetpad aanwezig. Hier is de rijbaan
uitgevoerd in asfalt. Er is dan ook een grote breuk in wegbeeld tussen beide weggedeelten.
Er geldt enkelrichtingsverkeer (in de richting van de Boudewijnlaan) met fietsers in 2 richtingen.
De zone 30 eindigt momenteel ca. 50m in de Spoorwegstraat. Verderop geldt een snelheidslimiet
van 50 km/u. In de Lodewijk Liekenswijk is een zone 30 van kracht.
Een verlaging van de snelheidslimiet zal een snelheidsverlaging teweeg brengen.
Hoewel fietsers in beide richtingen mogen fietsen is er, komende van de Boudewijnlaan, geen bord
F4a (begin zone 30) aangebracht. In het kader van de huidige snelle fietsen is het aanbevolen om
ook hiervoor een aanduiding van de zone 30 in de andere richting aan te duiden zodat ook hier op
kan gecontroleerd worden.
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.
Heist-op-den-Berg - College van burgemeester en schepenen van 11 juni 2019 - 2019_CBS_01666 - Aanvullend
verkeersreglement uitbreiding zone 30 Spoorwegstraat
1/2

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Besluit
Artikel 1
Het college besluit de zone 30 in de Spoorwegstraat uit te breiden tot aan het eerstvolgende
kruispunt met de Lodewijk Liekenswijk.
Artikel 2
Het college besluit opdracht te geven het bestaande bord F4b te verplaatsen naar het kruispunt met
de Lodewijk Liekenswijk, nabij de overgang van de klinker- naar de asfaltverharding. Daarenboven
wordt ook een bord F4a geplaatst ter hoogte van dezelfde locatie in de richting van de Bergstraat.
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

Artikel 4
Het besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen
De secretaris
(get.) Hans Welters

De burgemeester
(get.) Luc Vleugels

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De burgemeester
Luc Vleugels
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