
UITTREKSEL DE NOTULEN VAN DE

PROWNCIE
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 Magnus, No6l De Clerck, Joseph Detienne, Veronique Nijs, Sonia Van
Laere, Yves Verheyden, Kamil Muyldermans, Wim Steeno, Nele De
Martelaere, Violeta Vit6lis, Peter Singul6, Dominik Verhaegen RAADSLEDEN
Caroline Peters SECRETARIS

AANVULLEND REGLEMENT BETREFF'ENDE HET AANBRENGEN VAN EEN
OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS OP HET GEMEENTEPLEIN TER HOOGTE
VAN NUMMER 6.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecodrdineerd bij koninklijk besluit van l6 maart
1968;

Gelet op het koninklijk besluit van I decemb er 197 5 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 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van l6 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens;

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

Gelet op de omzendbrief MOB/200911van3 apil2009;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Overwegende dat op het Gemeenteplein veel verkeer is, dat daar de inrit van de parking van het gemeentehuis
en de sporthal De Kronkel is; dat deze parking gebruikt wordt door de ouders die hun kinderen naar school Den
Elzas brengen; dat om de verkeersveiligheid van de voetgangers te verhogen er een oversteekplaats voor
voetgangers zal aangebracht worden ter hoogte van nummer 6;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

B E S L U I T: met algemeen akkoord
ARTIKEL 1:
Op het Gemeenteplein, ter hoogte van nummer 6, in het verlengde van het voetpad juist naast het gebouw met
nummer 6, wordt volgende maatregel ingevoerd:
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

ARTIKEL 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.

De Secretaris,

Namens de Gemeenteraad,

De Burgemeester-Voorzitter,



CAROLINE PETERS

De Secretaris,

PETERS
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