Provincie Limburg

Arrondissement Tongeren

Gemeente Hoeselt

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad
Vergadering van 31 augustus 2017
AANWEZIG:

Alfons Capiot, voorzitter;
Werner Raskin, burgemeester;
Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en Michel Vanroy, schepenen;
Serge Voncken, Carine Moors, Linda Verjans, Walter Callebaut, Steven Driesen, Jos
Buysmans, Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy
Bollen, Nadine Vangronsveld, Wim Hellinx, Inge Loyens 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: nihil
AFWEZIG: nihil

Mobiliteit – Instelling parkeerverbod voor vrachtwagens Weyerstraat – Gedeeltelijke opheffing
aanvullend reglement van 30 november 2006 – 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 op het aanvullend reglement van 30 november 2006 waarbij beslist werd om vrachtwagens te
laten parkeren aan de linkerzijde van de parking aan de spoorweg in de Weyerstraat;

Gelet op de voortdurend terugkerende klachten van inwoners wegens overlast van het zwaar
vervoer;
Gelet op het feit dat het wenselijk is het zwaar vervoer buiten de dorpskernen te laten parkeren;
Gelet dat er door middel van het huidige verkeersbord, E9a, de mogelijkheid aan alle type voertuigen
gegeven wordt om aldaar te parkeren; dat het daarom aangewezen is dit verkeersbord te
verwijderen en een verkeersbord E9b (parkeren uitsluitend bestemd voor motorfietsen,
personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen) te plaatsen;
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;
Gelet op het positief advies vanwege politie Bilzen‐Hoeselt‐Riemst;
Gelet op het positief advies vanwege de gemeentelijke Verkeerscommissie in vergadering van 20 juni
2017;
Op voordracht van het schepencollege;
Na beraadslaging;
Besluit:
Artikel 1.‐ Het aanvullend reglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 november
2006, wordt opgeheven voor het gedeelte dat het vrachtwagens mogelijk maakt om te parkeren op
de linkerzijde van de parking tegen de spoorweg in de Weyerstraat.
Artikel 2.‐ Het aanwezige verkeersbord E9a zal vervangen worden door het verkeersbord E9b.
Artikel 3.‐ De bekendmaking van onderhavig reglement zal gebeuren conform art. 186 en 187 van
het gemeentedecreet.
Artikel 4.‐ Het onderhavige reglement dient, in navolging van omzendbrief MOB/2009/01, ter
kennisgeving te worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid ‐
Departement Mobiliteit en Openbare Werken ‐ Vlaamse Overheid ‐ Koning Albert II‐laan 20 bus 2 te
1000 Brussel.
Artikel 5. ‐ De gemeentelijke Technische Dienst zal instaan voor de uitvoering van onderhavig werk.
Artikel 6. ‐ Aan de dienst Mobiliteit wordt opdracht gegeven de uitvoering van dit aanvullend
reglement administratief verder op te volgen.
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