BESLUIT VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 28 juni 2021

Karin Derua
burgemeester
Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny
schepenen
Johan Smits
algemeen directeur
Verontschuldigd: Remi Serranne
schepen
Aanwezig:

46.

Aanvullend politiereglement op het wegverkeer betreffende Fietsstraat Dorpsstraat

Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het verkeersleefbaarheidsplan 2020;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 betreffende de delegatie van
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
BESLUIT:
art. 1
In de Dorpsstraat vanaf de kruising met de Dorpplaats tot en met de kruising met de Beringstraat
wordt volgende maatregel in beide richtingen ingevoerd:
de fietsstraat wordt afgebakend. Het begin en het einde van de fietsstraat wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- Verkeersborden F111 - begin van de fietsstraat
- verkeersborden F113 - einde van de fietsstraat
- Sensibilisatieborden fietsstraat
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art. 2
Op verschillende plaatsen in de vermelde straat wordt op het wegdek een F111 sticker of markering
'Fietsstraat' (blauwe achtergrond, witte tekst) aangebracht.
art. 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt
- aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
- aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid
- aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen
art. 4
Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
De algemeen directeur
get. Johan Smits

De burgemeester
get. Karin Derua
Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 7 juli 2021

In toepassing van het besluit van de
algemeen directeur van 21 juni 2021

De coördinator

De burgemeester

Patrick Vissers

Karin Derua
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