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Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad
Vergadering van 28 september 2017
AANWEZIG:

Alfons Capiot, voorzitter;
Werner Raskin, burgemeester;
Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en Michel Vanroy, schepenen;
Serge Voncken, Jos Buysmans, Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc
Jehaes, Wendy Bollen, Nadine Vangronsveld, Wim Hellinx, en Josée Barzeele,
raadsleden;
en Geert Rouffa, gemeentesecretaris

AANWEZIG ZONDER STEMRECHT OVEREENKOMSTIG ART. 31 VAN HET GEMEENTEDECREET:
Hilde Buysmans, OCMW‐voorzitter en toegevoegd schepen
VERONTSCHULDIGD: Steven Driesen, raadslid
AFWEZIG: nihil
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Carine Moors, Linda Verjans, Walter Callebaut en Inge
Loyens, raadsleden, vanaf agendapunt 2
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil

Mobiliteit ‐ Plaatsing ANPR‐camera op gewestweg N730 ‐ Goedkeuring

DE GEMEENTERAAD,
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 besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet dat de politiezone Bilzen‐Hoeselt‐Riemst werkt aan de uitbouw en de plaatsing van een
Automatic Number Plate Recognition (ANPR) systeem op het grondgebied van de gemeente Hoeselt;
Gelet dat de politiezone een bestelling van de ANPR camera’s geplaatst heeft bij Proximus; dat de
plaatsing ervan zal gebeuren op de gewestweg N730; dat het daarom noodzakelijk is om van zowel
het Agentschap Wegen en Verkeer als de gemeente Hoeselt een goedkeuring voor plaatsing te
verkrijgen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid de artikelen 33, par. 2 en 180;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op het Vlaams Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Na beraadslaging en met unanimiteit;
Besluit:
Artikel 1.‐ Goedkeuring wordt verleend aan Proximus om ter hoogte van Bilzersteenweg 55V te 3730
Hoeselt over te gaan tot het plaatsen van een nieuwe camerapaal op de middenberm met een
hoogte van 5m met daarop 2 ANPR‐camera’s en 2 overzichtscamera’s.
Artikel 2.‐ Goedkeuring wordt verleend aan Proximus om 7m na km‐punt 8.8 op de gewestweg N730
te 3730 Hoeselt over te gaan tot het plaatsen van een straatkast op 5,5m van de rijweg.
Artikel 3.‐ Goedkeuring wordt verleend voor het plaatsen van een bord camerabewaking (40x60)
richting Bilzen en een bord camerabewaking (40x60) richting Hoeselt.
Artikel 4.‐ Een afschrift van onderhavige goedkeuring zal overgemaakt worden aan Proximus, Koning
Albert II‐laan 27 te 1030 Brussel en de politiezone Bilzen‐Hoeselt‐Riemst, Schureveld 11 te 3740
Bilzen.
Artikel 5.‐ Onderhavig goedkeuring is slechts geldig na goedkeuring vanwege het Agentschap Wegen
en Verkeer.
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