
TTITTR EK.qFI. UIT DE NOTULEN VAN EGEMEENTERAAD

PROVINCIE
VLAAMS.BRABANT

ARRONDISSEMENT
LEAVEN

GEMEENTE
3O4O HALDENBERG

DAGORDE:

ZITTING VAN 28 SEPTEMBER 2017

Danny Vangoidtsenhoven BURGEMEESTER-VOORZITTER
Marc Verheyden, Walter Craps, Philippe Vervoort, Herman Depr6
SCHEPENEN
Nelly Vanderlinden, Katia della Faille de Leverghem, Gerda Vandenplas,
Hugo Magnusn Nodl De Clerck, Joseph Detienneo Veronique Nijs, Sonia Van
Laere, Yves Verheyden, Kamil Muyldermans, Wim Steeno, Nele De
Martelaere, Violeta Vit6lis, Peter Singul6, Dominik Verhaegen RAADSLEDEN
Caroline Peters SECRETARIS

AANVTJLLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERI(EER HOTIDENDE DE
VERIGERSINRICHTING VAN DE LANDBOUWWEG TUSSEN GANSPOEL EN DE
HOLLESTRAAT TE 3O4O HULDENBERG.

Gelet op de nieuwe gemeentewet van24juni 1988;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op artikel 7 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en artikel 250 van het gemeentedecreet waardoor
de Vlaamse Overheid het toezicht op de aanvullende reglementen voortaan zelf uitoefent;

Gelet op de wet betreffende de politie over wegverkeer, gecocirdineerd bij het Koninklijk Besluit van 16 maart
1968;

Gelet op het Koninklijk Besluit van I december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het Ministerieel Besluit van I I oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen over het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van23januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009101van3 april2009;

Overwegende dat de besproken weg werd ingericht als een landbouwweg door middel van een twee sporenbeton;

Overwegende dat de besproken landbouwweg werd voorzien van obstakels die bepaalde categoriedn van
voertuigen toelaten en andere categorieen van voertuigen verbieden;

BESLUIT:met algemeen akkoord
ARTIKEL I:
Voorgaande aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer houdende de landbouwweg tussen
Ganspoel en de Hollestraat worden opgeheven.

Rijbewegingen.
ARTIKEL 2:
Op de landbouwweg ter hoogte met de aansluiting met Ganspoel en juist voor het begin van de tweesporenbeton,
wordt een verkeersbord F99c aangebracht voor het verkeer komende van Ganspoel. Een verkeersbord F I 0 I c
wordt er aangebracht voor het verkeer komende van de Hollestraat.

ARTIKEL 3:
Op de landbouwweg ter hoogte met de aansluiting de Hollestraat en juist voor het begin van de tweesporenbeton,
wordt een verkeersbord F99c aangebracht voor het verkeer komende van de Hollestraat. Een verkeersbord
F101c wordt er aangebracht voor het verkeer komende vanuit richting Ganspoel.

B ij zondere gevaarsignalis atie.



ARTIKEL 4:
Op Ganspoel op 50 meter voor de tractorsluis en in de rijrichting van de Hollestraat wordt een verkeersbord A5l
met onderbord met de vermelding' tractorsluis' en de vermelding ' op 50 meter'.

ARTIKEL 5:
Op de landbouwweg op 50 meter voor de tractorsluis en in de rijrichting van Ganspoel wordt een verkeersbord
A'5l met onderbord met de vermelding' tractorsluis' en de vermelding ' op 50 meter'.

ARTIKEL 6:
Aan het begin van de landbouwweg en aan de zijde van de Hollestraat wordt een verkeersbord A5l met
onderbord ' tractorsluis' en de vermelding van het aantal meters waarop de tractorsluis zich bevindt, aangebracht.

Kenni s g av e e n afs c h rift e n.

ARTIKEL 7:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgebracht over66nkomstig de wettelijke bepalingen van de gemeentewet

en ter kennisgave, per 66nsluitend afschrift, toegestuurd aan volgende diensten:
. Griffre van de politierechtbank van en te Leuven;
o Afdeling Beleid Mobiliteit en verkeersveilighied , departement Mobilirteit en openbare werken,

Vlaamse Overheid, Koning Albert II-Laan 2012 te 1000 Brussel
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