BESLUIT VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 23 augustus 2021

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

82.

Aanvullend verkeersreglement: wegmarkering Bergstraat

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 decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
BESLUIT:
art. 1
Op de Bergstraat vanaf huisnummer 17 tot en met het kruispunt van de Bergstraat met de
Heverbaan wordt volgende maatregel ingevoerd:
het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook links van de streep
te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art. 72.2 van de wegcode
art. 2
Dit aanvullend reglement wordt gemeld via het digitaal loket van het Agentschap Binnenlands
Bestuur, overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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art. 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt
- 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, 27 augustus 2021

De algemeen directeur

De burgemeester

Johan Smits

Karin Derua
Zonder digitale handtekening (verifieerbare code), heeft dit document geen waarde
en kunnen er geen rechten uit geput worden.
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