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Onderwerp : Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: wijziging
voorrangsregeling wegversmalling in de Tenrueidenstraat ter hoogte van de Klipstraat.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 2211212017;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB d.d. 16/03/1968;
Gelet op het decreet d.d. 1610512008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het KB d.d.0111211975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het MB d.d.1111011976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het BVR d.d.2310112009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 0310412009;
Overwegende dat het een weg betreft die onder het beheer van de gemeente valt;
Gelet op het voorstel om in de Teruveidenstraat ter hoogte van de wegversmalling de
voorrangsregeling te wijzigen ;
Overwegende dat daarmee een knelpunt, m.n. het verkeer dat uit de Klipstraat komt en momenteel
voorrang heeft en daardoor in conflict komt met het verkeer komende vanuit Budingen dat zich al op
de wegversmalling bevindt, kan worden opgelost;

BESLUIT:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel l:
ln de Terweidenstraat ter hoogte van de wegversmalling zal de voorrangsregeling als volgt worden
vastgesteld : het verkeer komende vanuit de richting Zoutleeuw dient voorrang te verlenen aan het
wegverkeer dat komt uit de tegenovergestelde richting (vanuit Budingen).
Arl.2:
De bepalingen van art. 1 worden ter kennis gebracht aan de weggebruiker middels het plaatsen van
volgende signalisatie:
- met de borden 819 (smalle doorgang - gebod om voorrang te verlenen aan de bestuurders die uit
tegenovergestelde richting komen) en B.21 (smalle doorgang - voorrang ten opzichte van de
bestuurders díe uit tegenovergestelde richting komen);
- beide borden worden respectievelijk 10 meter voor de wegversmalling geplaatst;

Art.3:
De lasten (kosten voor plaatsen, aanbrengen, onderhoud en vernieuwen) van de signalisatie worden
gedragen door de beheerder van de weg.
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Art.4:
Dit reglement wordt voor toezicht overgemaakt aan de Vlaamse Overheid:
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Koning Albert ll-laan 20, bus 2
1000 Brussel.
Art. 5:
Aan dit reglement wordt uitvoering gegeven van zodra goedkeuring bekomen wordt vanwege de
Minister (of bij het uitblijven van een beslissing vanaf de 60st" dag na de kennisgeving ervan) en het
treedt in voege van zodra de benodigde signalisatie werd geplaatst.

Art.6:
Na goedkeuring door de Minister wordt tevens een afschrift van het reglement overgemaakt aan de

lokale politie, incl. een afschrift van de goedkeuring.
Aldus gedaan in vergadering datum als hierboven.
(w.9.)
De voorzitter,
Jos Ceyssens

(w.g.)
De wnd. algemeen directeur,
Sandra Blockx.

Voor eensluidend uittreksel,
1610812019

De wnd. a

De burgemeester,

Sandra Blockx

Boudewijn Herbots
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