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Aanvullend verkeersreglement op gemeentewegen:
aanleg voetgangersoversteekplaats tussen de percelen
Brikhof 43 en Brikhof 68 te Hoepertingen t.h.v.
Begeleidingscentrum Ter Heide. - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Danny Deneuker, burgemeester; de heer Eric Awouters, schepen; de heer Jo Dardenne,
schepen; de heer Jeroen Bellings, schepen; mevrouw Veronique Smets, schepen; de heer Kim
Mommen, schepen; de heer Jo Feytons, ocmw-voorzitter; mevrouw Vera Leemans, algemeen
directeur

Beschrijving
Argumentatie
Op vraag van Begeleidingscentrum Ter Heide, naar aanleiding van de ingebruikname van hun nieuw
huis, gelegen tegenover hun hoofdgebouw, wenst het schepencollege d.d. 20/02/2018 een
voetgangersoversteekplaats aan te leggen tussen de percelen Brikhof 43 en Brikhof 68.
De aanleg van de oversteekplaats is gebaseerd op volgende reglementeringen:
- de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
- het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart
1968;
- 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 tot op heden gewijzigd;
- het Miniserieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden gewijzigd;
- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
- de omnzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
- de gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 juni 2009 inzake delegatie aan het college van burgemeester en
schepenen voor het vaststellen van de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het
wegverkeer.
De politie PZ Borgloon, hinp Emile Vanelderen, adviseert gunstig.
Het betreft de aanleg op een gemeenteweg.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §2 van het gemeentedecreet : Het college van burgemeester en schepenen is belast met
het dagelijks bestuur van de gemeente.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Artikel 1
Een voetgangersoversteekplaats wordt aangelegd tussen de percelen Brikhof 43 en Brikhof 68 te
Hoepertingen-Borgloon ter hoogte van Begeleidingscentrum Ter Heide.
Artikel 2
De bepalingen van artikel één worden ter kennis van de weggebruikers gebracht door middel van de
wettelijke vastgestelde verkeerstekens.
Artikel 3
De kosten verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens worden
gedragen door de gemeente.
De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden
verwijderd.
Artikel 4
Alle bestaande besluiten die betrekking hebben op het onderwerp van de in artikel één omschreven
weggedeelten worden opgeheven en vervangen door onderhavig besluit.
Artikel 5
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgevind overgemaakt aan de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse
Overheid.
Artikel 6
Huidige beslissing zal aan het toezicht van de Hogere Overheid worden onderworpen.
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Artikel 7
Op grond van artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet zal een afschrift van desbetreffend reglement
worden gestuurd enerzijds naar de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg met het oog op de
bekendmaking van dit reglement in het Bestuursmemoriaal. Anderzijds naar de griffie van de
rechtbank van eerste aanleg en naar de politierechtbank waar deze in een daartoe bestemd register
wordt ingeschreven.
Namens Het College van burgemeester en schepenen

Algemeen directeur

Burgemeester

Vera Leemans

Danny Deneuker

Algemeen directeur

Vera Leemans

Voor eensluidend afschrift,

Burgemeester

Danny Deneuker
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