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Onderwerp

Goedkeuring verkeersreglement houdende het afsluiten van
ruilverkavelingswegen in groot-Bilzen

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens meer bepaald art. 14.3 m.b.t. de onderbroken
overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

FEITELIJKE CONTEXT
Op 3 december 2007 werd door de gemeenteraad het verkeersreglement houdende het afsluiten
van ruilverkavelingswegen in groot-Bilzen goedgekeurd. Ook de ruilverkavelingsweg tussen de
Biesenveldweg en de Reekstraat is voorbehouden voor landbouwverkeer, fietsers, ruiters en
voetgangers. Langs de Biesenveldweg ligt de voetbalclub KMR Biesen. Kops op de weg liggen er
een aantal parkeerplaatsen. De weg is hier smal (3m) en kruisen is niet mogelijk. Om het verkeer
van en naar de voetbal makkelijker te maken vraagt men om een gedeelte van de ruilverkaveling
toegankelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer. Voorwaarde is om dit gedeelte in te richten als
fietsstraat.
MOTIVERING
Om het verkeer van en naar de voetbal toegankelijker te maken stellen we voor om een gedeelte
van de ruilverkaveling open te stellen voor het gemotoriseerd verkeer onder de vorm van een
fietsstraat. Het betreft een gedeelte van de Rekerveldweg gelegen tussen de Reekstraat en de
Biesenveldweg.
Een deel van het gemeenteraadsbesluit van 3 december 2007, zijnde art. 2, zone 1 wordt gewijzigd.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1 Het verkeersreglement van 3 december 2007 houdende het afsluiten van ruilverkavelingswegen in groot Bilzen wordt gedeeltelijk opgeheven.
In artikel 2 wordt het gedeelte over zone 1, alle ruilverkavelingswegen gelegen tussen de
N700, N745, N758 en de gemeentegrens Hoeselt-Riemst gewijzigd.
Art. 2 Er wordt een fietsstraat ingevoerd op navolgend weggedeelte:
- Rekerveldweg, het gedeelte tussen de aansluiting Reekstraat en de aansluiting
Biesenveldweg.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden F111 en F113, begin en
einde van een fietsstraat.
De verkeersborden F99 en F101 worden verplaatst.
Art. 3

Het verkeer komende uit de fietsstraat dient voorrang te geven aan het verkeer op de
Reekstraat.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden B1 en B15.

Art. 4

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Art. 5

Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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