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Aanpassing aanvullend politiereglement op het verkeer: afbakening van bebouwde kommen
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het KB 16 maart 1968, gewijzigd door de wet van 9 juni 1975 en de wet van 9 juli 1976 betreffende de
politie op het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer — KB 1 december 1975;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 inzake de afmetingen en de plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
van verkeerstekens;
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 de gemeentelijke aanvullende reglementen op het
wegverkeer;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 september 2003 tot afbakening van de bebouwde kommen op
gewestwegen en gemeentewegen, zoals gewijzigd bij latere besluiten;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de bebouwde kom van de heringerichte Sprinkelestraat aan te passen;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1:

Het gemeenteraadsbesluit van 25 september 2003 tot afbakening van de agglomeratie op het grondgebied van de
gemeente wordt opgeheven en vervangen door onderhavig besluit.
Artikel 2:

De bebouwde kom te Wiemesmeer-Centrum wordt als volgt afgebakend:
Op de gewestwegen:
O N730 Asserweg voor het kruispunt met de Oude Postweg — mpt 21.685 L + R;
O N730 Kempenseweg ter hoogte van het mpt 21.000 L + R;
O N744 Noordlaan voor het kruispunt met de Boekweitstraat — mpt 7.390 L + R.

Op de gemeentewegen:
o Sint Hubertusstraat ter hoogte van het huisnummer 55 L + R;
• Oude Postweg 50 m voor de kruising met de Asserweg L+ R;
O Postesstraat vóór het kruispunt met de Kanunnik Coenenstraat L + R;
• Veugenstraat ter hoogte van huisnummer 34 L + R
O Beverstseweg vóór kruispunt niet Veugenstraat-Grotstraat L + R
O Langblookstraat : grens met Genk L + R
• Oudestraat vóór kruispunt met Hermkesstraat, aan kruising met Kempenseweg L + R
o Lindenstamat vanaf het kruispunt met de Kempenseweg L + R.

De bebouwde kom te Zutendaal- Centrum wordt als volgt afgebakend:
Op de gewestwegen:
ij N77 — Hoogstraat voor de 0.L.Vrouwestraat — mpt 6.100 L + R;
CI N77 - 15 Augustusstraat voor het kruispunt met de Windmolenstraat — mpt 7.100 L + R.
Op de gemeentewegen:
Daalstraat voor het kruispunt met de Veldstraat L + R;
Stalkerweg ter hoogte van huisnummer 39 L + R;
Sprinkelestraat ter hoogte van het huisnummer 50 L + R;
Mandelseweg voor het kruispunt met aansluiting op de Korenstraat L + R.

Artikel 3:
De bebouwde kommen zijn aangeduid door middel van de verkeerssignalisatie met de verkeersborden Fla (of b)
en F3a (of b).
Artikel 4:
Het voorgaande algemene aanvullende politiereglement op het verkeer: afbakening van bebouwde kommen
wordt opgeheven en vervangen door het algemeen aanvullend politiereglement op het verkeer van heden.
Artikel 5:
Het reglement zal bekendgemaakt en gepubliceerd worden conform artikelen 186-187 van het Gemeentedecreet.
Artikel 6:
Het aanvullend politiereglement op het wegverkeer zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan:
Departement Mobiliteit, Afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Vlaamse Overheid, Koning Albert 11-laan
20bus 2, 1000 Brussel.
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