UITTREKSEL NOTULEN SCHEPENCOLLEGE
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 24 november 2014
Aanvullend reglement betreffende bebouwde kom Scherpenheuvel.

Aanwezig:

Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris

Afwezig:
Verontschuldigd:

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16.03.1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23.01.2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 03.04.2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24.06.1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22.06.2009 om de bevoegdheid voor het opstellen
van gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer te delegeren naar het
college;
Overwegende dat het aanvullend reglement geheel of gedeeltelijk van toepassing is op gewestwegen
en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende reglementen.
Overwegende dat het aanvullend reglement maatregelen bevat over volgende gewestweg(en): N10
(Basilieklaan);
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
In het gebied bebouwde kom Scherpenheuvel begrensd door
- Basilieklaan ter hoogte van woning nummer 226;
- Schuurwaverstraat ter hoogte van huis nummer 50;
- Michel Janssensstraat voor het kruispunt met de Heidestraat, voor woning nummer 72;
- August Nihoulstraat ter hoogte van huis nummer 114;
- Koningin Astridstraat ter hoogte van woning nummer 114;
- Op 't Hof voor het kruispunt met de Koning Boudewijnstraat (F1 grens voetbalveld en
woning nummer 33; F3 voor huis nummer 40);
- Diestsestraat ter hoogte van woning nummer 105;
- Spordel op 20 meter van het kruispunt met de Rozenkranslaan;
- Zichemse Weg voor het kruispunt met de Oude Bergstraat (F1 ter hoogte van woning nr. 6
en F3 ter hoogte van woning nummer 1);

Art. 2.

Art. 3.

- Oude Bergstraat F1 ter hoogte van woning nummer 30 en F3 ter hoogte van woning
nummer 31;
- Bouckaertsstraat onmiddellijk na het kruispunt met de Molenstraat ter hoogte van woning
nummer 1;
wordt volgende maatregel ingevoerd:
de bebouwde kom Scherpenheuvel wordt afgebakend. Het begin van de bebouwde kom
wordt aangeduid;
ook het einde van de bebouwde kom wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F1a
- verkeersborden F3a
Volgende besluit wordt opgeheven:
Het besluit van de gemeenteraad van 21.06.1979 betreffende de bebouwde kom in
Averbode, Zichem en Scherpenheuvel.
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Namens het college van burgemeester en schepenen,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Burgemeester,
get. Manu Claes.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

