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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt
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Zitting van 24 juni 2019
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Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Wim Berden, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Jessie 
Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, 
Gunter De Ryck, Raadsleden

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur

Verontschuldigd Guido Ector, Schepen

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Sofie De Waele, Lore Michiels, Raadsleden

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: invoering van een woonerf in de 
Trompetweg / Trompetplein.

Feiten en context
Overwegende dat naar aanleiding van de bouw van een nieuwe buitenschoolse Kinderopvang en de bouw van het 
nieuw woonzorgcentrum van Ocura aan weerzijden van de Trompetweg deze verbindingsstraat werd heraangelegd.
Overwegende dat via de Trompetweg in de toekomst bedienings- en toeleveringsverkeer moet mogelijk zijn voor het 
woonzorgcentrum en de kinderopvang terwijl doorgaand verkeer tussen de Guldensporenlaan en de N2 onmogelijk 
mag zijn en de zwakke weggebruiker op dit wegvak met pleinfunctie prioritair is.
Overwegende dat de Trompetweg – te hernoemen naar Trompetplein -  ontworpen is op basis van de structuur van 
een woonerf, waarin de zwakke weggebruiker centraal staat. Centraal tussen de BKO en Ocura is een groenplein 
met buffervoorziening gelegen dat wordt afgeschermd van de rijweg door middel van een haag. De rijweg is 
toegankelijk voor een vrachtauto met een lengte van 10.40m. Ter hoogte van de BKO zijn parkeerplaatsen 
gesitueerd om het afzetten en ophalen van kinderen mogelijk te maken. Nabij de uitgang van het gebouw van Ocura 
zijn op de rijweg opstelstroken ingetekend ten behoeve van de ontsluiting ervan.
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Overwegende dat de wegcode volgende bepalingen bevat betreffende het verkeer in woonerven (art. 22bis):

Binnen de woonerven en de erven:

  F12a      F12b
                         
1° mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken : spelen zijn er eveneens 
toegelaten;
2° mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij 
stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het 
verkeer niet nodeloos belemmeren;
3° is de snelheid beperkt tot 20 km per uur;
4° a) is het parkeren verboden, behalve :

-       op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere 
kleur en waar de letter P aangebracht is;
-       op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

    b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld 
worden.

Wettelijke motivering
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 uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het bericht van 25 april 2019 van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid waarbij de meldingsplicht via 
aanvullendereglementen@mow.vlaanderen vervalt en de aanvullende reglementen via het digitaal loket van ABB 
moeten verlopen.

mailto:aanvullendereglementen@mow.vlaanderen


3

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
Op de Trompetweg, te hernoemen naar Trompetplein, wordt van de kruising met de Guldensporenlaan tot aan de 
aantakking met de parking van het sportcomplex Herkules / scholengroep Sint-Martinus een woonerf afgebakend. 
Het begin en einde van het woonerf worden aangeduid met de verkeersborden F12a en F12b.
 
Artikel 2.
Dit aanvullend reglement wordt gemeld via het digitaal loket van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Artikel 3.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:
-       de lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad;
-       de heer Griffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
-       de heer Griffier bij de Politierechtbank te Hasselt;
-       AWV - district
-       HVZ Zuid-West Limburg, post Herk-de-Stad en de dienst 100
-       Spoedgevallen AZ Diest
-       Spoedgevallen Jessaziekenhuis
-       de Lijn,
-       de Dienst Communicatie
-       de Technische Dienst – Uitvoering.
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