Uittreksel uit de notulen van de
beslissingen van de burgemeester
24 november 2020

Aanpassing proefopstelling Nijvelsebaan: Tijdelijke beperkingsmaatregelen
voor het verkeer van voertuigen op openbare wegen in de gemeente
Huldenberg ter gelegenheid van proefopstelling in de Nijvelsebaan tegen
sluipverkeer van 24 november 2020 tot 30 juni 2021.
Voorgeschiedenis
Gemeente Huldenberg plaatste een tijdelijke proefopstelling in de Nijvelsebaan vanaf 9 november
2020 tot 30 juni 2021 tegen ongewenst sluipverkeer.
Feiten en context
De Nijvelsebaan is een landelijke route waar rust en veiligheid primeert. Doch zijn er de laatste
maanden meerdere meldingen van sluipverkeer vanuit de Wolfshaegen richting de Grote Keistraat,
Hoekstraat en omgekeerd omdat er tot juni 2021 rioleringswerken plaatsvinden in de Wolfshaegen.
De weggebruiker tracht zijn reistijd te verkorten door deze landelijke weg te gebruiken via de
Nijvelsebaan.
Op 21 november 2020 werd de schampblok vernield door een onbekende waardoor de doorgang
niet meer fysiek is verhinderd.
Juridische gronden
Wet over de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.
Artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat het college van burgemeester en
schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
Decreet lokaal bestuur, artikel 56 over de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen, artikel 286 & 287 over de publiciteitsplicht, artikel 330 over de meldingsplicht.
KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
MB van 11 oktober 1976 over de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van
de verkeerstekens.
MB van 7 mei 1999 over het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties van Huldenberg van 26
april 2018.
Argumentatie
Om de doorgang terug fysiek te verhinderen enerzijds en de vernieling moeilijker te maken
anderzijds kiezen we om de schampblok te vervangen door een grote betonnen stapelblok. Hierdoor
zullen voetgangers en fietsers nog steeds doorgang hebben, echter zal het landbouwverkeer tijdelijk
moeten omrijden.
Besluit
Artikel 1:
§1. Tussen 24 november 2020 en 30 juni 2021 is er geen doorgaand verkeer, uitgezonderd voor
voetgangers en fietsers mogelijk in de Nijvelsebaan thv kruising Nijvelsebaan met de Bertelsheide
vanwege een testopstelling tegen het sluipverkeer.
Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg | www.huldenberg.be | 02 688 30 40

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 7627-4923-7364-3087.

§2. De doorgang wordt verhinderd door middel van één betonnen stapelblok. De stapelblok wordt
geplaatst ter hoogte van de kruising Nijvelsebaan met de Bertelsheide, hierdoor blijft een veilige
doorgang voor voetgangers en fietsers mogelijk.
Artikel 2:
§1. Tussen 9 november 2020 en 30 juni 2021 worden de huidige verkeersborden C3 (verboden
toegang) Type IV (uitgezonderd plaatselijk verkeer) verwijderd.
§2. Tussen 9 november 2020 en 30 juni 2021 worden de nieuwe verkeersborden F45b (doodlopende
weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers) geplaatst. Deze komen in het begin van de
Nijvelsebaan ter hoogte van:
* kruispunt Nijvelsebaan - Wolfshaegen;
* kruispunt Ridderstraat - Kamstraat.
§3. De verkeersborden worden voorzien door het gemeentebestuur van Huldenberg.
Artikel 3:
Tussentijds zal er een evaluatie van deze aanpassing gebeuren en uiterlijk in de maand juni 2021
evalueert de gemeente Huldenberg de testopstelling. Indien deze testopstelling positief geëvalueerd
wordt, kan deze opgenomen worden in een aanvullend reglement.
Artikel 4:
De inbreuken op deze verordening worden bestraft met politiestraffen.
Artikel 5:
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
Artikel 6:
Afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan de griffies van de correctionele rechtbank en
politierechtbank in Leuven, de zonechef van de politiezone Voer en Dijle, de federale politie/dienst
101 in Leuven, de brandweer Overijse en de gemeentelijke technische diensten voor uitvoering en
opvolging.
De burgemeester
Danny Vangoidtsenhoven
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel
Algemeen directeur

Voorzitter

De handtekening staat op de laatste bladzijde van dit document.
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Handtekening(en)

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 7627-4923-7364-3087.

