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ROW - Dienst Mobiliteit
13. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS OP
N745 BILZERSTEENWEG IN VLIJTINGEN
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen op de plaatsing van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de
politie over het wegverkeer;
Overwegende het gunstige advies van de gemeentelijke verkeerscommissie dd. 16-04-2010;
Overwegende het gunstig advies van de politie Riemst;
BESLUIT: goedgekeurd met 18 stemmen (CD&V, NVA en Vlaams Belang) voor, 0 stemmen tegen en 7
onthoudingen (VLD, Spa ).
artikel 1:
Het ministerieel besluit (als bijlage) betreffende het aanvullend reglement inzake de oversteekplaats
voor voetgangers op gewestweg N745, vak Bilzen – Riemst aan meterpunt 6.475 wordt goedgekeurd.

artikel 2:
De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens worden
gedragen door het Vlaamse Gewest. De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit
reglement moeten onmiddellijk worden verwijderd.
artikel 3:
Alle bestaande besluiten inzake voetgangersoversteken, die betrekking hebben op het in artikel 1
omschreven weggedeelte worden opgeheven en vervangen door onderhavig besluit.
artikel 4:
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en
Verkeer.
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