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Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Aanvullend reglement betreffende de invoering van een toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk 
verkeer en fietsers / tweewielige bromfietsers in de woonwijk Daelersveld

Feiten en context
Overwegende dat de bewoners van de woonwijk Daelersveld en in het bijzonder de Silverijserstraat meerdere 
malen overlast hebben gemeld door ongewenst verkeer in de straat, vooral door de aanvoer en het oppikken van 
leerlingen bij de start en het einde van de schooluren.

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 over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
In de woonwijk Daelersveld waaronder begrepen de Silverijserstraat, de Lazerijstraat, het Henri Knutsplein, het 
Meester Mintenplein, de Voetbogenstraat en de Herkenrodestraat wordt volgende maatregel met zonale geldigheid 
ingesteld:

• de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
• dit verbod geldt niet voor plaatselijk verkeer;
• dit verbod geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
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Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3 met zonale geldigheid
- hierop worden de opschriften en/of symbolen aangebracht zoals op onderborden Type IV, M3.
Artikel 2.
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.
Artikel 3.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017 mee te delen aan de heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift van deze beslissing ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:
• de lokale politie;
• de Griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt;
• de Griffier van de politierechtbank te Hasselt;
• De Lijn;
• de dienst 100;
• de brandweer;
• het ziekenhuis St. Ursula – Campus Herk-de-Stad.
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