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DiensUreferte :
Openbare werken
Dossierbeheerder:
Kempeneers Michel
Onderwerp : Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: invoeren lrichtingsverkeer in de Rijkswachtstraat en de Groenplaats rond de Sint-Leonarduskerk te
Zoutleeuw.
Gelet op de wet Gelet op het decreet lokaal bestuur van 2211212017;betreffende de politie op 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
plaatsingsvooruvaarden 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;
Gelet op de vraag van de mobiliteitscommissie om een 1-richtingsverkeer in de Rijkswachtstraat
tussen de Varkensmarkt en de Grote Markt en op de Groenplaats rond de Sint-Leonarduskerk in te
voeren;
Gelet op het advies van de politie;
Ovenruegende dat het gemeentewegen betreft;

BESLUIT:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen,

Artikel

1:

ln de Rijkswachtstraat tussen de Varkensmarkt en de Grote Markt zal een 1-richtingsverkeer
uitgezonderd fietsers en tweewielige bromfietsen ingevoerd worden.

Arl.2:
De bepalingen van artikel 1 worden ter kennis gebracht aan de weggebruikers middels het aanbrengen
van volgende aanduidingen en signalisatie:
in de Rijkswachtstraat aan de kant van de Varkensmarkt zal het 1-richtingsverkeer aangeduid
worden met het bord F19 (openbare weg met 1-richtingsverkeer), aangevuld met het bord M5 (fietsers
en tweewielige motorfietsen in beide richtingen).
in de Rijkswachtstraat aan de kant van de Grote Markt zal de verboden richting voor iedere
bestuurder aangeduid worden met het bord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) en
onderbord M3 (fietsers en tweewielige bromfietsen).
op de Grote Markt ter hoogte van 'De Lakenhalle' zal het bord C31b (verbod aan het volgend
kruispunt af te slaan in de richting van de pijl) geplaatst worden.
op de Grote Markt ter hoogte van de 'Oude pomp' zal het bord C31a (verbod aan het volgend
kruispunt af te slaan in de richting van de pijl) geplaatst worden.

Art. 3:
Op de Groenplaats rond de Sint-Leonarduskerk zal een 1-richtingsverkeer tegen wijzerzin in,
uitgezonderd fietsers en tweewielige bromfietsen ingevoerd worden.
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Art.4:
De bepalingen van artikel 3 worden ter kennis gebracht aan de weggebruikers middels het aanbrengen
van volgende aanduidingen en signalisatie:
aan het begin van de Groenplaats ter hoogte van 'De Dry Croonen' zal het 1-richtingsverkeer
aangeduid worden met het bord F19 (openbare weg met 1-richtingsverkeer), aangevuld met het bord
M5 (fietsers en tweewielige motorfietsen in beide richtingen).
aan het einde van de Grote Markt, ter hoogte van 'immo Robyns'zal de verboden richting voor
iedere bestuurder aangeduid worden met het bord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) en
onderbord M3 (fietsers en tweewielige bromfietsen).
op de Grote Markt ter hoogte van de bushalte zal het bord C31b (verbod aan het volgend
kruispunt af te slaan in de richting van de pijl) geplaatst worden.
Art. 5:
De lasten (kosten voor plaatsen, aanbrengen, onderhoud en vernieuwen) van de signalisatie worden
gedragen door de beheerder van de weg.
Art. 6:
Dit reglement wordt voor toezicht digitaal overgemaakt aan de Vlaamse Overheid via het loket voor
lokale besturen in de module toezicht.

Art. 7:
Aan dit reglement wordt uitvoering gegeven van zodra goedkeuring bekomen wordt vanwege de
minister (of bij het uitblijven vanaf de 60ste dag na de kennisgeving ervan) en treedt in voege van zodra
de benodigde signalisatie werd geplaatst.

Art. 8:
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.9.)
De wnd. algemeen directeur,
Sandra Blockx.
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2710912019
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,

2

lste sche

