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Onderwerp

Verkeersreglement houdende het beperken in tijd van de laad- en loszone
Brugstraat

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 25 februari 2014 werd door de gemeenteraad het verkeersreglement houdende het beperken in
tijd van een aantal laad- en losplaatsen te Bilzen centrum goedgekeurd.
MOTIVERING
Net zoals de laad- en losplaatsen in de Korenstraat, de Demerlaan en de Sint-Lambertuslaan zijn de
laad- en losplaatsen op de Brugstraat infrastructureel niet als stoep ingericht. Om uniformiteit te
bekomen in het centrum worden de plaatsen op de Brugstraat ook beperkt in tijd.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

Het verkeersreglement van 25 februari 2014 houdende het beperken in tijd van een aantal
laad- en losplaatsen te Bilzen centrum wordt gewijzigd.

Art. 2

Navolgende laad- en losplaatsen worden voorbehouden voor laden en lossen van maandag
tot zaterdag van 6 tot 18 uur:
- Korenstraat ter hoogte van huisnummer 6, 8 en10;
- Sint-Lambertuslaan ter hoogte van huisnummer 3;
- Demerlaan ter hoogte van huisnummer 1.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
E/1 met onderbord ‘van maandag tot zaterdag van 6 tot 18 uur’.

Art. 3

Navolgende laad- en losplaatsen worden toegevoegd aan de lijst uit artikel 2:
- Brugstraat, ter hoogte van huisnummers 21 en 23.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E/1 met onderbord ‘van
maandag tot zaterdag van 6 tot 18 uur’.

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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