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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 10 juli 2019

Ruimte - Omgeving

24 2019_CBS_00745 Opmaak van reglementen - Aanvullend Reglement op 
het wegverkeer i.v.m. gemeentewegen: zonale 
tonnagebeperking Gestel (intergemeentelijk) - 
goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans, burgemeester; mevrouw Ingeborg Van Hoof, derde schepen; de heer 
Stefaan Lambrechts, vierde schepen; mevrouw Suzy Put, vijfde schepen; mevrouw Nadine Boekaerts, 
OCMW-voorzitter; mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Hendrickx, eerste schepen

Beschrijving
Argumentatie
Om de verkeerssignalisatie eenvoudiger en duidelijker te maken, wordt voorgesteld om een zonale 
tonnagebeperking in te voeren in de zone 'Gestel' (deel van Legrellestraat, Rameyenstraat, De 
Beerslaan, Molenveld en Achterhoek) en dit zowel op het grondgebied van Berlaar als op het 
grondgebied van Heist-op-den-Berg.

De gebiedsdekkende maatregel is gemeentegrensoverschijdend waardoor het aanvullend reglement 
geldig is in combinatie met het aanvullend reglement van de gemeente Heist-op-den-Berg.

Elke gemeente stelt een aanvullend reglement op voor het gedeelte op eigen grondgebied.

De hierna voorziene maatregelen betreffen enkel gemeentewegen.

Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

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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Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad stelt, overeenkomstig artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur, de 
gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 
met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen 
en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2013 betreffende de delegatie van de bevoegdheid 
om aanvullende verkeersreglementen op te stellen aan het college van burgemeester en schepenen.

Besluit
Artikel 1
In de zone Gestel begrensd door het kruispunt Kesselsteenweg met Legrellestraat, het kruispunt 
Pastorijstraat met De Beerslaan en het kruispunt Rameyenstraat met Gestelsesteenweg (grondgebied 
Heist-op-den-Berg) worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld: 

 de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen 
toestand hoger is dan 3,5 ton; 

 de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen. 

De volgende signalisatie wordt geplaatst:

 verkeersborden C21 met zonale geldigheid
 hierop worden de opschriften en/of symbolen aangebracht zoals op onderborden Type IV. 

Artikel 2
De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens, worden 
gedragen door de wegbeheerder. De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit 
reglement moeten onmiddellijk worden verwijderd.

Artikel 3
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:

- alle artikels uit aanvullende reglementen die een tonnagebeperkingen opleggen in de Legrellestraat, 
Rameyenstraat, De Beerslaan, Molenveld en Achterhoek.

Artikel 4
Dit aanvullende reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse 
Overheid, Graaf de Ferraris-gebouw, 11e verdieping, Koning Albert II-laan nr. 20 bus 2, 1000 
BRUSSEL of per e-mail verstuurd naar aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be.



3/3

Artikel 5
Dit aanvullend reglement wordt bekend gemaakt volgens artikel 285-288 van het decreet lokaal 
bestuur.

Artikel 6
Dit aanvullend reglement wordt, gelet het een grensoverschrijdende maatregel betreft, ter 
kennisgeving overgemaakt aan de dienst mobiliteit van de gemeente Heist-op-den-Berg.
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