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3 GOEDKEUREN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HOLLEBEEKPAD 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

BEVOEGDHEID  

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

JURIDISCHE GROND 

De wet betreffende de politie over het wegverkeer. 

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. 

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. 

MOTIVERING 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen. 

Naar aanleiding van de ingebruikname van het nieuwe Hollebeekpad dienen maatregelen te worden 
genomen om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen garanderen. 

Daarom wordt voorgesteld om het Hollebeekpad voor te behouden voor voetgangers, fietsers en ruiters. 

Op voorstel van het schepencollege. 

STEMMING 

Eenparig. 

BESLIST: 

Artikel 1:  Op het Hollebeekpad van het kruispunt met de Onderbossenaarstraat tot het kruispunt met 
de Hollebeek en van het kruispunt met de Hollebeek tot het kruispunt met de Boitsbank in 
beide richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd:  



De weg wordt voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. Het 
begin en het einde van de voorbehouden weg worden gesignaleerd door: 

 verkeersborden F99a
 verkeersborden F101a

Art. 2: Op het Hollebeekpad ter hoogte van het kruispunt met de Onderbossenaarstraat wordt
volgende maatregel ingevoerd:

De bestuurders moeten voorrang verlenen; de plaats waar de bestuurders, zo nodig, 
moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt gesignaleerd door:  

 verkeersborden B1
 wegmarkeringen overeenkomstig artikel 76.2 van de wegcode

Namens de gemeenteraad: 
i.o.
De gemeentesecretaris, De voorzitter, 
L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 

Voor eensluidend uittreksel, 
Maarkedal, op vrijdag 4 mei 2018 

De gemeentesecretaris, De voorzitter, 

L. JOURQUIN N. TEIRLINCK


