UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Aanwezig:
Stijn Raeymaekers, Burgemeester
Michel Van Hoof, Willy Torfs, Schepenen
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Stefanie Vrins, Maurice Helsen, Schepenen

Zitting van:
Agendapunt:

21 januari 2019
Tijdelijke politieverordening betreffende proefopstelling ter
invoering snelheidsbeperking Wiekevorste Steenweg

Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 119, 130 bis en 135 § 2;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de
artikelen 56, 286 § 1, 1° en 288;
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd tot op
heden;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2019
houdende om gedurende 6 maanden en als proefopstelling te Wiekevorstse Steenweg tot
einde bebouwing een snelheidsbeperking van 50 km/h in te voeren en dit te monitoren aan
de hand van smiley's;
Na beraadslaging,
Besluit:
Artikel. 1. Vanaf 1 februari 2019 tot 1 augustus 2019 wordt te Wiekevorstse Steenweg vanaf Uilenberg tot en met huisnummer 54 - een snelheidsbeperking tot 50 km/h ingevoerd
als wijze van proefopstelling. De snelheidsbeperking zal bekendgemaakt worden door middel
van de borden C43(begin) en C46(einde) en herhaald na ieder kruispunt.
Art. 2. De bewoners van de Wiekevorstse Steenweg worden in kennis gesteld van deze
proefopstelling en bijhorende verkeersmaatregelen. De maatregelen worden eveneens
bekendgemaakt via sociale media.
Art. 3. Deze verordening treedt in werking de tweede dag na bekendmaking ervan
overeenkomstig artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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