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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Gemeente Bekkevoort

Zitting van 10 februari 2020
Aanwezig:
Burgemeester:
Schepenen:
Algemeen directeur:

Hans Vandenberg
Wouter Lenaerts, Raf Vanmeenselen Nathalie Weckx
Hilde Goedhuys

Verontschuldigd:
Schepen:

Benny Reviers

AANVULLEND REGLEMENT VERKEER: K. DEKELVERSTRAAT

HEÏ COLLEGE
Feiten en context

.
'

l8 november 2019.
Het collegebesluit van 16 december 2019: Kennisname en uitvoering adviezen - verslag VAR
van 18 november2019.
Het verslag van de VAR van

Juridische gronden

.
'
'
'

'
'
'
.
'
'

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
("Wegverkeerswet").
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen

op

het

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april2009;
Het aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 3 november 2014.
Het gemeenteraadsbesluit van 27 maarl 2017: Delegatie van de bevoegdheid voor het
opstellen van de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
aan het college van burgemeester en schepenen.

Argumentatie
ln het college van 16 december 2019 werd de invoering van een woonerf in Kamiel Dekelverstraat
goedgekeurd.
Om het woonerf in te voeren, dient een aanvullend reglement te worden opgemaakt.

Financiële weerclag
Geen financiële weerslag.

Besluit
eenparig

Artikel

'

l:

Op de Kamiel Dekelverstraat volgende maatregel in te voeren:
het woonerf wordt afgebakend. Het begin van het woonerf wordt aangeduid; ook het einde
van het woonerf wordt aangeduid.
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Dit wordt gesignaleerd door:

.
"

verkeersborden F't2a
verkeersborden F12b

Artikel 2: De verkeerstoestand zal aangeduid worden door middel van verkeerstekens die regelmatig
naar vorm, duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden aangebracht

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Er zal tevens een afschrift worden toegezonden aan dé
griffie van de Rechtbank van Eerst Aanleg, aan de griffie van de Politierechtbank te Leuven en aan de
politiezone Hageland.

Namens het college van burgemeester en schepenen
De algemeen directeur
(Get. Hilde Goed huys)

De burgemeester
(Get. Hans Vanden berq)

Voor eensluidend afschrift:
Bekkevoort, 12 februari 2020

Goed

Algemeen

rgemeester
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