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AAIIVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER HOTJDENDE DE
VERKEERSINRICHTING VAN DE SMEYSBERG TUSSEN DE N253 EN DE HOLSTHEIDE TE
3O4O HTJLDENBERG.

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op artrkelT van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en artikel 250 vanhet 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/2009/01van3 apdl2009;

Overwegende dat de Smeysberg in het mobiliteitsplan gecategoriseerd werd als lokale weg type IIB;

B E S L U I T: met algemeen akkoord
ARTIKEL 1:
Voorgaande aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer houdende de Smeysberg worden
opgeheven;

Rijbewegingen.
ARTIKEL 2:
Op de Smeysberg tussen de N253 en de Molenweg is het verkeer verboden voor bestuurders van voertuigen
gebruikt voor het veryoer vanzaken wat betreft betonmixers in de rijrichting van de Holstheide. Hiertoe wordt
op volgende plaatsen verkeersbord C23 met onderbord ' Betonmixers' geplaatst:

o Smeysberg ter hoogte van de N253 gezien vanuit de N253
. Smeysberg juist na de Ondersmeysberg gezien vanuit de N253.

ARTIKEL 3:
Op de Smeysberg wordt aan beide zijden van de rijbaan en op 150 meter voor de wegversmalling ter hoogte van
het Ijsepad een verkeersbord A7a geplaatst.

ARTIKEL 4:
Op de Smeysberg ter hoogte van de wegversmalling , in de rijrichting van de Holstheide , wordt een verkeersbord
82l geplaatst.



ARTIKEL 5:
Op de Smeysberg , in de rijrichting van de N253, wordt ter hoogte van de wegversmalling een verkeersbord B19
geplaatst.

ARTIKEL 6:
Op de Smeysberg in de rijrichting naar de N253 worden juist voor de volgende straten een verkeersbord C3lb
met onderbord ' uitgezonderd plaatselijk verkeer' aangebracht:

o Molenweg
o Ondersmeysberg.

ARTIKEL 7:
Op de Smeysberg in de rijrichting van de Holstheide worden juist voor de volgende straten een verkeersbord
C3 1a met onderbord ' uitgezonderd plaatselijk verkeer' aangebracht:

o Molenweg
o Ondersmeysberg

Voorrangsregeling.
ARTIKEL 8:
Op de Smeysberg wordt de voorrang geregeld aan de hand van de basiswetgeving van het koninklijk besluit van
1 december 1975 zijnde artikel 12.3.1.

ARTIKEL 9:
Op de Smeysberg ter hoogte van de Stroobantsstraat en ter hoogte van de N253 wordt een verkeersbord Bl
geplaatst waardoor de bestuurders op de Smeysberg voorrang dienen te verlenen aan de Stroobantsstraat en de

N253.

S n el h eid s b ep erkin gen.
ARTIKEL IO:
Op de Smeysberg tussen de N253 en de Holstheide wordt de snelheid beperkt tot 50 km/uur ingevolge
verkeersborden C43 ( 50 km/uur) uitgezonderd 35 meter voor en 35 meter na de wegversmalling aan het Ijsepad.

Deze verkeerborden bevinden zich op volgende plaatsen in de rijrichting van de Holstheide:
. Smeysberg ter hoogte van de N253
o Smeysberg juist na de Ondersmeysberg
. Smeysberg juist na de wegversmalling ter hoogte van het Ijsepad
o Smeysberg juist na de Molenweg;
r Smeysberg juist na de Nijvelsebaan;

Deze verkeersborden bevinden zich op volgende plaatsen in de rijrichting van de N253:
o Smeysberg ter hoogte van de Holstheide
r Smeysberg juist na de wegversmalling ter hoogte van het Ijsepad
o Smeysberg juist na de Ondersmeysberg
o Smeysberg juist na de Molenweg
. Smeysberg juist na de Nijvelsebaan

ARTIKEL 11:
Op de Smeysberg wordt op 35 meter en telkens voor de wegversmalling een verkeersbord C43 ( 30 km/uur)
ingesteld ter bescherming van de overstekende fietsers en voetgangers;

Andere ingestelde v erkeersb orden.
ARTIKEL 12:
Op de Smeysberg wordt op 35 meter en telkens voor de wegversmalling een verkeersbord F49 geplaatst ter
aankondiging van de oversteekplaats voor voetgangers.

Wegmarkeringen.
ARTIKEL 13:
Op volgende plaatsen wordt een doorlopende witte streep (aslijn) voorzien zoals omschreven in artikel72.2 van
het koninklijk besluit van I december 1975:

. op de Smeysberg van huisnummer 7 tot en met huisnummer 46

. op de Smeysberg op 20 meter voor de dwarsrijbaan met de Stroobantsstraat

. op de Smeysberg op 20 meter voor de dwarsrijbaan met de N253
De witte doorlopende streep wordt voorafgegaan door minstens 3 onderbroken strepen.
De witte doorlopende streep wordt kort onderbroken ter hoogte van in - en uitritten van eigendommen.

ARTIKEL 14:



Op volgende plaatsen worden dwarsstrepen gevormd door witte driehoeken voorzien, ingevolge artikel76.2 van
het koninklijk besluit van I december 1975:

. op de Smeysberg ter hoogte met de dwarsrijbaan van de Stroobantsstraat

. op de Smeysberg ter hoogte met de dwarsrijbaan van de N253

ARTIKEL 15:
Op de Smeysberg op 20 meter voor en na de wegversmalling aan het Ijsepad wordt een gele onderbroken streep
aan beide zijden van de rijbaan aangebracht conform artikel 25. I . 10 van het koninklijk besluit van I december
1975.

ARTIKEL 16:
Op de Smeysberg ter hoogte van het Ijsepad wordt een oversteekplaats voor voetgangers voorzien. De
oversteekplaats wordt conform artikel76.3 van het koninklijk besluit I december 1975 aangebracht.

Kennis gav e en afschriften.
ARTIKEL 17:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgebracht over66nkomstig de wettelijke bepalingen van de gemeentewet
en ter kennisgave, per 66nsluitend afschrift, toegestuurd aan volgende diensten:

o Griffie 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

Namens de Gemeenteraad,
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De Secretaris,
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Voor gelij kvormig afschrift,

De Burgemeester-Voorzitter,
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DANNY




