PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Vergadering van 23 september 2015
Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester, Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie-Louise Devriese,
Lieven Snoeks, Patrick De Vos, schepenen;
Thierry Deblander, Hilde Thiebaut, Lieven Van Den Broeck, Sandra Dero, Jordi Cornet,
Annelies Desmet, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van
Hende, gemeenteraadsleden.
Ann Naert, gemeentesecretaris
Gemeentelijk aanvullend reglement gewestweg Steenweg Asse (N285): snelheidsbeperking 50
km/uur – Goedkeuring
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de weg betreffende de politie over het weegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;
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 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene 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 verkeertekens worden bepaald;
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;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gewestwegen betreffen;
Overwegende dat bewoners melding maakten van trilling- en geluidhinder;
Overwegende dat de afdeling grondgebiedzaken ter plaatse de gevolgen van trillinghinder in de vorm
van gevelscheuren vaststelde;
Overwegende dat een veilig en leefbaar verkeer strategische doelstellingen van het Mobiliteitsplan
Vlaanderen zijn;
Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om een veilig en leefbaar verloop van het
verkeer te waarborgen;
Overwegende dat een snelheidsverlaging een afname betekent van de trillingen en het lawaai dat
veroorzaakt wordt door vrachtverkeer, wat de verkeersleefbaarheid voor de bewoners ten goede komt;

Overwegende dat wij melding maakten van dit knelpunt via het Meldpunt Wegen, met referentie WVB2015-post-00018;
Overwegende dat de wegbeheerder in zijn antwoord van 27 augustus 2015 instemt met de
voorgestelde maatregel uit onze melding met referentie WVB-2015-post-00018;
Overwegende dat de herinrichting en heraanleg van de Steenweg Asse ten vroegste is voorzien
medio 2016.
Overwegende dat de politie op 11 september 2015 gunstig advies verleende op het invoeren van deze
maatregel;

BESLUIT : met x stemmen voor, x stemmen tegen en x onthoudingen
Artikel 1.
Op de Steenweg Asse (N285) een snelheidsverlaging van 70 km/uur naar 50 km/uur door te voeren
middels het verkeersbord C43 vanaf de grens met Edingen / ter hoogte van kmpt 26,100 tot aan het
begin van de bebouwde kom van Kokejane / ter hoogte van kmpt 25,177.
Artikel 2.
Voor de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens te bogen op de overheid die het beheer over
de weg heeft.
Artikel 3.
Dit gemeentelijk aanvullend reglement per e-mail ter goedkeuring over te maken aan de afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, op aanvullende.reglementen@mow.vlaanderen.be.

Artikel 4 :
Dit dossier wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet
Gedaan in zitting, datum als hiervoor.
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