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Wijziging aanvullend reglement op de politie over het
wegverkeer naar aanleiding van uitbreiding vaste zone 30 in
de handelskern

Het college van burgemeester en schepenen,
Aanleiding
Bevorderen van de verkeersveiligheid in de handelskern
Regelgeving
De nieuwe gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 119, 130 bis en 135 § 2;
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen
56, 286 § 1, 1° en 288;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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 besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de
verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 houdende gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer;
Het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 houdende het delegeren van de
bevoegdheid voor het opstellen van gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie
over het wegverkeer aan het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 houdende goedkeuring
van het verkeersreglement, in het bijzonder artikelen 2 tot en met 87 betreffende
snelheidsbeperkingen;
Feiten, context en argumentatie
Op 24 september 2020 legde het college van burgemeester en schepenen aan de
mobiliteitsraad het voorstel van de invoering van een vaste zone 30 in de handelskern
voor(zie bijlage). Het advies van de mobiliteitsraad luidde positief.
Het college van burgemeester en schepen nam in zitting van 19 oktober 2020 kennis van
het verslag van de mobiliteitsraad en heeft dit punt in zitting van 3 november 2020
besproken en beslist het advies van de mobiliteitsraad te volgen.

Ter uitvoering wordt thans een aanvullend verkeersreglement voorgelegd.
Besluit
Artikel 1. Artikel 8 van het algemeen gemeentelijk verkeersreglement van 26 februari
2018 wordt gewijzigd al volgt:
In het centrum van de gemeente Herenthout wordt een vaste zone 30 ingevoerd. De
vaste zone 30 wordt begrepen tussen tussen Markt en volgende punten:
<0000> Molenstraat tot net voor kruispunt met Hazenstraat
Koestraat ter hoogte van aansluiting met Molenstraat
Zwanenberg ter hoogte van nummer 68
Vonckstraat ter hoogte van nummer 58
Schoetersstraat ter hoogte van nummer 55
Liefkenshoek ter hoogte van nummer 23
Kloosterstraat ter hoogte van nummer 52
Nijlense Steenweg net voor kruispunt met van Reynegomlaan
Bouwelse Steenweg ter hoogte van nummer 26
Jodenstraat net voor kruispunt met van Reynegomlaan
Doornboompad ter hoogte van aansluiting met Jodenstraat
Artikel 2. Het begin en het einde van de vaste zone 30 wordt aangeduid met de
verkeersborden F4a en F4b.
Artikel 3. Dit aanvullend verkeersreglement treedt in werking na kennisgeving van
onderhavig besluit aan de Vlaamse overheid, afdeling Beleid, Mobiliteit en
Verkeersveiligheid en na bekendmaking overeenkomstig de artikelen 287 en 288 van het
decreet over lokaal bestuur.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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