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Uittreksel uit de notulen van de 
Gemeenteraad

Zitting van 31 mei 2018

Aanwezig: Danny Vangoidtsenhoven, Burgemeester - voorzitter
Marc Verheyden, Nicole Vanweddingen, Walter Craps, Philippe Vervoort, Herman Depré, Schepenen
Nelly Vanderlinden, Katia della Faille de Leverghem, Gerda Vandenplas, Ugo Magnus, Noël De Clerck, 
Joseph Detienne, Veronique Nijs, Sonia Van Laere, Yves Verheyden, Kamil Muyldermans, Wim 
Steeno, Nele De Martelaere, Violeta Vitelis, Peter Singulé, Dominik Verhaegen, Raadsleden
Caroline Peters, Algemeen directeur
Verontschuldigd: 
Afwezig: 

Aanvullend reglement betreffende de uitbreiding van de zone 30 in de 
schoolomgeving van Loonbeek.

Voorgeschiedenis
In het oud gebouw van het OCMW, gelegen langsheen de Sint-Jansbergsteenweg te Loonbeek, is nu 
een school gevestigd.  De bestaande zone 30 op de Sint-Jansbergsteenweg dient uitgebreid te 
worden.

Feiten en context
Het aanvullend reglement betreft een gewestweg.

Juridische gronden
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald.
Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

Besluit
Artikel 1:
Op de Sint-Jansbergsteenweg zal de bestaande zone 30, in de schoolomgeving van Loonbeek, in de 
rijrichting van Leuven, worden uitgebreid tot de woning met nummer 61. 
Het begin van de zone 30 schoolomgeving wordt aangeduid.  Ook het einde van de zone 30 wordt 
aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door :
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-       Verkeersbord F4a + A23.
-       Verkeersbord F4b.
Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid.
 

Namens de gemeenteraad

Caroline Peters
Algemeen directeur

Danny Vangoidtsenhoven
Burgemeester - voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Algemeen directeur  Burgemeester - voorzitter

De handtekeningen staan op de laatste bladzijde van dit document.
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