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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 14 september 2020

In opdracht:

Zitting van 14 september 2020

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Evi 
Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De 
Ryck, Ludo Knaepen, Raadsleden

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Verontschuldigd Jessie Schrijvers, Raadslid

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Aanvullend politiereglement voor de invoering van een fietsstraat in de Beckersvaart.

Feiten en context
Sinds 13 februari 2012 is het concept 'fietsstraat' officieel opgenomen in de Wegcode. De inrichting als fietsstraat 
houdt in dat de fietsers en bestuurders van speed pedelecs de ganse breedte van de rijbaan mogen gebruiken voor 
zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan 
opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel 
niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.
De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 16 december 2019 de heraanleg van de Beckersvaart als fietsstraat 
door het aanbrengen van de nodige markeringen, vertragende maatregelen door middel van 3 versmallingen, de 
aanleg van een nieuw wegdek en de aanleg van een parkeerstrook voor 12 wagens in grasdallen goed.

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 de wet van 10 januari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de 
fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement
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;
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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 het Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende het signaleren van de fietsstraat.
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht;
•    Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende het signaleren van de fietsstraat

Stemming:
Met 19 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Evi Appeltans, 
Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen), 2 
onthoudingen (Lo Guypen, Johny Franssen)

Beslissing:

Artikel 1.
In de Beckersvaart wordt een fietsstraat ingevoerd vanaf de kruising met de N717 Neerstraat tot aan de 
gemeentegrens met de gemeente Lummen.
Artikel 2.
Het begin en einde van de fietsstraat wordt aangegeven via het plaatsen van de borden F111 en F113 en de nodige 
wegmarkeringen.

Artikel 3.
Overtreders van onderhavig politiereglement worden gestraft met de voorziene politiestraffen.
Artikel 4
Dit aanvullend politiereglement heeft betrekking op gemeentewegen.
 
Artikel 5.
 
Dit besluit wordt via het digitaal loket aan de toezichthoudende overheid overgemaakt
 
Artikel 6.
Onderhavig raadsbesluit wordt in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meegedeeld 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;
 
- HVZ Zuid-West Limburg, post Herk-de-Stad en de dienst 100;
 
- Spoedgevallen AZ Diest;
 
- Spoedgevallen Jessaziekenhuis;
 
- de Lijn;
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NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Algemeen Directeur

Lore Michiels
W.g. Voorzitter
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