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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 FEBRUARI 2020

Aanwezig: Jordi Boulet, voorzitter
Werner Raskin, burgemeester
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, schepenen
Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi 
Coenegrachts, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, 
Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Voorwerp: Mobiliteit - Uitbreiding blauwe zone Hoeselt centrum - Goedkeuring

De gemeenteraad,

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de 
bekendmakingsplicht;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op de Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 
maart 1968;

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
bekostiging van 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 van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een 
handicap en omzendbrief van 25 april 2003 inzake de actualisatie hiervan;
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Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het aanvullende reglement op het verkeer inzake het invoeren van een blauwe zone in een aantal wegen 
en weggedeelten van Hoeselt-centrum, goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 mei 2012;

Gelet op de vraag van enkele handelaars voor uitbreiding van de blauwe zone in de Dorpsstraat tot aan de grot 
aan de linkerzijde komende van de Schepenenlaan en met vermindering van de tijdsduur in de L. 
Lambrechtsstraat en de Kerkstraat en een verhoging van de tijdsduur in de Dorpsstraat;

Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke verkeerscommissie in zitting van 14 mei 2019 en 15 oktober 
2019;

Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 januari 2020;

Besluit,

Na beraadslaging en met unanimiteit;

Art. 1 - Het aanvullend reglement op het verkeer inzake het invoeren van een blauwe zone in een aantal wegen 
en weggedeeltes van Hoeselt-centrum, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 31 mei 2012, op te heffen.

Art. 2 - De gemeenteraad keurt onderhavig aanvullend reglement goed waardoor er in navolgende wegen en 
weggedeeltes een blauwe zone wordt ingevoerd:
* met een maximale tijdsduur van 2 uur:

- Dorpsstraat: 
- vanaf het kruispunt met de Kerkstraat/Gieterijstraat tot aan het kruispunt met de 
Schepenenlaan/Hulstraat - aan beide zijden van de straat.
- vanaf het kruispunt van de Schepenenlaan/Hulstraat tot aan de grot - enkel aan de linkerzijde van de 
straat.

- Schepenenlaan.
* met een maximale tijdsduur van 30 min:

- L. Lambrechtsstraat.
- Kerkstraat.

Art. 3 - De parkeerplaatsen zullen aangeduid worden met de verkeersborden E9a met daarop een afbeelding van 
een parkeerschijf en:
- een onderbord van het type VIIc dat de tijdsduur aangeeft +
- een onderbord met de melding 'alle dagen tussen 9u en 18u, uitgezonderd zon- en feestdagen' +
- een onderbord van het type Xa en Xb dat respectievelijk het begin en het einde van de blauwe zone aangeeft.

Art. 4 - Een afwijking op de parkeerduur zoals vermeld in artikel 2 geldt voor:
- personen met een handicap, mits het aanbrengen van de kaart, uitgereikt overeenkomstig het MB van 29 juli 
1991, op een goed zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig;
- hulpdiensten (ambulance, MUG, brandweer en politie);
- huisartsen op huisbezoek:

- van maandag tot vrijdag: voor alle voertuigen waarop het rode kruis met esculaap zichtbaar is aangebracht
- op zaterdag, zon- en feestdagen: voor het voertuig van de huisarts van wacht, waarop het rode kruis met 
esculaap zichtbaar is aangebracht

Art. 5 - De 3 pleinen, grenzend aan de Dorpsstraat ter hoogte van enerzijds de kiosk en anderzijds de kerk (links 
en rechts van de zij ingang), vallen niet onder de reglementering van de blauwe zone.

Art. 6 - Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor 
de Verkeersveiligheid.



Agendapunt 12 Uittreksel notulen GR 20/02/2020 3/3

Namens de gemeenteraad,
I.o.
algemeen directeur voorzitter
(get.) Geert Rouffa (get.) Jordi Boulet

Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa Werner Raskin
algemeen directeur burgemeester


