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Tijdelijk aanvullend verkeersreglement autoluwe zone
'Hertstraat' - 1.811.122.4

Samenstelling
Aanwezig
de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen;
de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Sarah Wouters, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem,
schepen; de heer Eric Verbist, schepen; mevrouw Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer Hans
Welters, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 5 maart keurde het college van de gemeente Berlaar een tijdelijke politieverordening goed voor
de invoering van een autoluwe zone 'Hertstraat' tijdens de werken aan de Pastorijstraat.
Zij vraagt hieromtrent een bevestiging in een collegebeslissing van het gemeentebestuur Heist-opden-Berg omdat vooraankondigingsborden op het grondgebied van Heist-op-den-Berg komen staan.
Argumentatie
Om het verkeer maximaal via de ingestelde omleiding te sturen en sluipverkeer te vermijden wordt
in de Hertstraat op het grondgebied van Berlaar een verbod ingesteld door middel van
verkeersborden C3 met een uitzondering voor vergunninghouders. Dit wordt gecontroleerd met
ANPR-camera's.
Ter hoogte van het kruispunt met de Bevelsesesteenweg wordt een vooraankondigingsbord geplaatst
(C3 met onderborden 'uitgezonderd vergunninghouders' en de afstandsaanduiding '350 m'.
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
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
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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 akkoord te gaan met de collegebeslissing van de gemeente Berlaar van 5 maart
2020 betreffende de tijdelijke politieverordening autoluwe zone 'Hertstraat'.
Artikel 2
Het college besluit nabij het kruispunt van de Hertstraat met de Bevelsesteenweg volgende
bebording te plaatsen:
 verkeersbord C3
 onderbord 'uitgezonderd vergunninghouders'
 onderbord '350 m'
Artikel 3
Een afschrift van deze politieverordening wordt overgemaakt aan de:





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

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

De burgemeester
(get.) Luc Vleugels

Voor eensluidend afschrift
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