PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Vergadering van 27 juni 2012
Aanwezig: Kris Poelaert, Burgemeester - Voorzitter, Marc Bombaert, Lieven Vandenneucker,
Marie-Louise Devriese, Carina Ricour, Schepenen,
Nestor Cochez, Patrick De Vos, Hugo Moonens, Jeannine Berckmans, Lieven Snoeks, Hilde
Thiebaut, Marleen Heremans, Arlette Vierendeels, Thierry Deblander, gemeenteraadsleden;
Ann Naert, Wnd gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Jean-Marie Dierickx, Kris Degroote, Marc Vanaudenhove
Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende invoeren zonale snelheidsbeperking in
bepaalde woonwijken
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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 betreffende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en de latere wijzigingen (onder andere wijziging koninklijk besluit van 29
januari 2007);
Gelet op het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van
bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en de wegmarkeringen worden bepaald
en de daaropvolgende wijzigingsbesluiten;
Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens en het aanbrengen van de wegmarkeringen
en latere wijzigingen;
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 betreffende aanvullende reglementen over het
wegverkeer;
Gelet op het Beleidsplan – Verbreden en verdiepen van het Mobiliteitsplan Gemeente Herne.
Definitieve vaststelling tijdens de vergadering van de gemeenteraad dd. 22 februari 2012:
Overwegende dat het omwille van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid; aangewezen is om in de
hierna vermelde woonwijken een zonale snelheidsbeperking van 30km/uur in te voeren cfr het
mobiliteitsplan – Kaart 10 Gewenst Autonetwerk:
- Verblijfsgebied Herne in de zone bestaande uit Centrum, Grotestraat deel tussen Centrum
en nr. 32 , Kerkstraat en Aerebeekstraat deel tussen Centrum en nr. 5;
- Verblijfsgebied Herne in de Liezebeekwijk;

-

Verblijfsgebied Herfelingen in de Sint-Niklaasstraat deel tussen de aansluiting met de
Molenstraat en de aansluiting met de Kamstraat.

Signalisatie : De toegangen tot de zone 30 worden aangeduid met de aanwijzingsborden F4a en
F4b.
Gelet op het overleg met de lokale politie Pajottenland;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : met 14 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1:
In de volgende verblijfsgebieden een zonale snelheidsbeperking in te voeren van 30 km/uur:
- Verblijfsgebied Herne in de zone bestaande uit Centrum, Grotestraat deel tussen Centrum
en nr. 32 , Kerkstraat en Aerebeekstraat deel tussen Centrum en nr. 5;
- Verblijfsgebied Herne in de Liezebeekwijk;
- Verblijfsgebied Herfelingen in de Sint-Niklaasstraat deel tussen de aansluiting met de
Molenstraat en de aansluiting met de Kamstraat.
Artikel 2:
De toegangen tot de zone 30 worden aangeduid met de zoneborden F4a en F4b. De borden
worden door de zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur geplaatst conform het advies
van de lokale politie Pajottenland.
Artikel 3:
Conform art. 186 en 187 van het gemeentedecreet gebeurt de bekendmaking middels aanplakking
op het aanplakbord van het gemeentehuis
Artikel 4:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
Afschriften van deze verordening worden overgemaakt aan de deputatie van Vlaams-Brabant, aan
de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan de Politierechtbank te Halle.
Artikel 5:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het gemeentedecreet.

Gedaan in zitting, datum als hiervoor.
g. Ann. Naert,
De wnd gemeentesecretaris

g. Kris Poelaert
De burgemeester-voorzitter
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