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25.

Aanvullend reglement op het wegverkeer: opheffen plaatselijk verkeer in de De Costershaat te
Everberg

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van I december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van23januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart2013 waarin de bevoegdheid voor het uitvaardigen
van de aanvullende reglementen wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de aanvullende politieverordening op het wegverkeer van 08 mei 2006, art. 1 en art.2 inzake
het instellen van"uitgezonderd plaatselijk verkeer" in de De Costerstraat te Everberg;
Overwegende de verschillende opeenvolgende beschadigingen aan de tractorsluis;
Overwegende dat in de De Costerstraat geen landbouwperceel meer gelegen is;
Overwegende dat landbouwvoertuigen gebruik kunnen maken van de recent aangelegde
landbouwwegen in de Kruisbonestraat en Boeyendaalstraat;
Overwegende de erfachtige inrichting van de De Costerstraat;
Overwegende het doodlopende karakter van de De Costerstraat;
Overwegende dat het doodlopen vandeze straatzal worden aangegeven door een verkeersbord F 45c
aan beide zijdenvan de De Costerstraat;
Overwegende dat om bovenvermelde redenen het verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd
plaatselijk verkeer" en de borden M3 opgesteld bij de ingang van de De Costerstraat op de hoek met
de Rosbergstraat en de de Merodestraat kunnen verwijderd worden;
Overwegende dat de landbouwraad hiervan in kennis werd gesteld op 17 juli20l9
Overwegende dat deze aangelegenheid besproken werd tijdens het mobiliteitsoverleg van
12 november 2019;
overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;

Besluit:
1: Art. I en ArL2 van de aanvullende politieverordening op het wegverkeer van 08 mei 2006
inzake het invoeren van"uitgezonderd plaatselijk verkeer" in de De Costerstraat te Everberg, worden
opgeheven.

Artikel

Artikel 2: De betreffende signalisatie wordt verwijderd door de dienst "Wegen en Groen"

Artikel 3: Het onderhavige reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Minister van
Mobiliteit.
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