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Gemeenteraad
Besluit: Goedgekeurd

Zitting van maandag l1 september 2017
Aanwezig
mevrouw Anita Van den Bulck, voorzitter; de heer Dis Van Berckelaer, burgemeester; de heer Walter
Kiebooms, schepen;de heer Kristof Van deVelde, schepen; de heerJoris Heirbaut, schepen;de heer
Tom Verboven, schepen; mevrouw Rita Schouppe-Moons, schepen; de heer Geed Van de Laar,
raadslid; de heer Peter Vindevogel, raadslid; mevrouw Rita Verdickt, raadslid; de heer Peter Van Hoof,
raadslid; mevrouw Lucienne Bogaerts, raadslid; mevrouw Ann Coemans, raadslid; mevrouw Resy
Beets, raadslid; mevrouw Miche De Ceuster-Claessens, raadslid; mevrouw Marian Lauwers, raadslid;
mevrouw Nana Horemans, raadslid; de heer Jorn Lenders, raadslid; de heer Jan Adams, raadslid;
mevrouw Kathleen Sebreghts, secretaris

Verontschuldigd
de heer Ken Casier, schepen; mevrouw Wendy Somers, raadslid

Aanleiding en context
Voorgaande beslissingen
maandag 28 augustus 2017'.2017_CBS_00640 - Zone +5,5 ton - voorstel uitbreiding aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer omvattende Borsbeek-centrum - goedkeuring
De gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2007 betreffende het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer omvattende Borsbeek-centrum.
De vraag van de heer Marc Kenis van de firma Almobé industriebouw bvba of er geen mogelijkheid is

dat hij met zijn vrachtwagens toch door Borsbeek-centrum zou kunnen rijden zonder hiervoor beboet
te worden, De firma Almobé valt 200 meter buiten de zone Borsbeek-centrum.
De bespreking in de gedachtenwissel cbs van 26 juni 2017
Volgens het advies van de lokale politie kan dit probleem enkel worden opgelost door de zone +5,5
ton uit te breiden.

Juridische grond

.
.
.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van 23 januari 2009 van de Vlaamse regering betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer.

Regelgeving : bevoegdheid
Artikel 43,92, lOovan het gemeentedecreet : De gemeenteraad is bevoegd voor beslissingen die de
wet, het decreet of het uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.

Motivering
De Boechoutsesteenweg, de Corluylei en de gebroeders Van der Auwerabaan zijn een gemeenteweg
zoals bedoeld in artikel 6 van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
'13 stem(men) voor: Anita Van den Bulck, Dis Van Berckelaer; Walter Kiebooms; Kristof Van de
Velde; Joris Heirbaut; Rita Schouppe-Moons; Peter Van Hoof; Lucienne Bogaerts; Resy Beets; Miche
De Ceuster-Claessens; Nana Horemans; Jorn Lenders; Jan Adams
- 3 stem(men) tegen: PeterVindevogel; Ann Coemans; Marian Lauwers
- 3 onthouding(en): Tom Verboven; Geert Van de Laar; Rita Verdickt

-

Besluit
Artikel

1

tot aan Breedveld, Gebroeders Van der
Auwerabaan/Mussenhoevelaan en de gemeentegrens met Vremde-Boechout, Het verkeersbord C21
met zonale geldigheid met vermelding +5,5 ton uitgezonderd laden en lossen (zowel het begin- als
het eindbord) wordt geplaatst:
De zone +5,5 ton wordt uitgebreid

- Corluylei aan de gemeentegrens met Vremde-Boechout
- Aan het kruispunt Boechoutsesteenweg - Breedveld

- Gebroeders Van der Auwerabaan - Mussenhoevelaan aan de gemeentegrens met
Boechout.

Artikel

2

Het verkeersbord C21 met zonale geldigheid met vermelding +5,5 ton uitgezonderd laden en lossen
(zowel het begin- als het eindbord) aan het kruispunt Lucien Hendrickxlei - Corluylei wordt verwijderd

Hetverkeersbord op de Borsbeeksesteenweg "pas op zone +5,5 ton binnen 1.500 meter " wordt
verwijderd.

Artikel

3

Aan de tramhalte N10 wordt het verkeersbord "pas op zone +5,5 ton binnen 2.500 meter" geplaatst

Artikel4
Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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