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Aanvullend Reglement betreffende Snelheidsregime Drogenhof – Heide : uitbreiding zone
50
Classificatiecode: 205.259 Mobiliteit en verkeerswezen
Feiten en context
In colleges van 4 mei 2020, 11 mei 2020 en 18 mei 2020 werden verschillende maatregelen
besproken ter verhoging van de verkeersveiligheid op Heide Drogenhof.
Voor een aantal van deze maatregelen dient het Aanvullend reglement te worden aangepast.
Juridische gronden
Artikel 12 van de wet politie op het wegverkeer van 16 maart 1968.
Alle verbodsbepalingen zullen door middel van gepaste opschriften en verkeersborden ter kennis
gebracht worden van de weggebruikers.
Artikel 186 van het gemeentedecreet.
Reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen
en van de burgemeester worden niet meer bekend gemaakt via aanplakbrief, maar door publicatie
op de gemeentelijke website, met vermelding van datum waarop ze werden aangenomen en de
datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Dit decreet bepaalt de modaliteiten van de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de gegevensbank van de aanvullende reglementen
en de berekening van de termijnen.
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Koninklijk besluit van 1 december 1975.
Dit besluit handelt over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009.
Dit uitvoeringsbesluit bepaalt de modaliteiten van de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976.
Dit besluit bepaalt de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Deze omzendbrief omschrijft de totstandkoming van een aanvullend reglement op initiatief van een
gemeente.
Algemeen politiereglement van de gemeente Lubbeek.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Argumentatie
Door deze voorgestelde wijziging wordt zone 50 uitgebreid richting Boutersem tot aan de grens met
Boutersem.
Richting Lubbeek wordt de zone 70 tussen kruispunt Heide en Heideken en de Kleinstraat opgeheven
en vervangen door zone 50.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1.
Het politiereglement aan te vullen als volgt:
HOOFDSTUK 1 : VERBODEN EN BEPERKT VERKEER
art. 7 : Op de navolgende wegen wordt een zone 50 afgebakend
A. LUBBEEK
4. - een zone met snelheidsbeperking tot max. 50km/u zijnde de volgende straten:
...
Drogenhof: volledig
....
Heide: volledig
....
Art. 2 .
Volgende bepalingen worden opgeheven:
HOOFDSTUK 1 : VERBODEN EN BEPERKT VERKEER
Art. 1 : Snelheidsbeperkingen
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Op navolgende wegen wordt een snelheidsbeperking opgelegd :
4. Een snelheidsbeperking tot maximum 70 km/u. in de Heide, vanaf het kruispunt met de Kleinstraat
tot het kruispunt met Heideken
en
Art. 7 : Op de navolgende wegen wordt een zone 50 afgebakend
A. LUBBEEK
4. - een zone met snelheidsbeperking tot max. 50km/u zijnde de volgende straten:
...
Drogenhof vanaf huisnummer 35 tot de grens met de Heide
...
Art. 3.
Dit aanvullend reglement treed in werking vanaf 1 augustus 2020.
Art. 4.
Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 en 287 van het Decreet
Lokaal Bestuur.
Art. 5.
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid en aan de gemeente Boutersem.
Bijlage(n):
- 2574_001.pdf
- CBS Drogenhof_ maatregelen ter verhoging van de ver...pdf
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