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De Gemeenteraad O.2.,
1.

Aanoassine. Goedkeurinq.
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24106/1988;
Gel,et op de wet betreffende de potitie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninktijk bestuit van

16t03t1968;
Getet op het koninktijk bestuit van 0l 11211975 houdende atgemeen reglement op de potitie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Getet op het ministerieet bestuit van l1 /1011976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
ptaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaatd;
Gel,et op het ministerieet rondschrijven van 1411111977 betreffende de aanvutlende regtementen en

de ptaatsing van de verkeerstekens en in het bijzonder hoofdstuk I "Verdeling der bevoegdheid
inzake het vaststetlen der aanvuttende regtementen";
Getet op art. I I , S 1 , 16 van het ministerieel bestuit van 29l03 11995 houdende detegatie van

sommige bevoegdheden inzake openbare werken en ruimtetijk ordening aan ambtenaren van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het gemeentedecreet van 15/0712005;
Gel,et op het koninktijk bestuit van28/1212006 dat het koninktijk bestuit van 1410512002 inzake het
gebruik van de openbare weg voor bestuurders van tweewietige bromfietsen ktasse B wijzigt en

tevens artiket 9.1.2.2". van het koninktijk besluit van 01 /1211975 wijzigt en vervangt;
Getet op hoofdstuk ll, art. 2,4'f van het bestuit van de Vtaamse Regering van26/0312006' tot
operationatisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken;
Gel,et op het decreet van 16105/2008 betreffende de aanvuttende regtementen op het wegverkeer en

de ptaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Getet op het bestuit van de Vlaamse Regering van 23l01 12009 betreffende de aanvuttende
regtementen op het wegverkeer en de ptaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Getet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 0310412009;
Getet op het gemeentetijk mobititeitsptan conform verktaard op 2211112001 en goedgekeurd door de
gemeenteraad op 28 I 1 1 12001 ;
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om te voozien in een zo optimaat mogetijk veitig
wegverkeer;
Gel,et op aan te bevelen wijzigingen en noodzaketijke verplaatsingen van de borden ter signatisatie
van de bebouwde kom van de deetgemeente Sint-Jozef in de gemeente Rijkevorset;
Overwegende dat de vermetde huisnummers en andere ptaatsomschrijvingen in vorige
potitieregtementen omtrent de afbakening van de bebouwde kom niet steeds meer overeenstemmen
met de huidige toestand;
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Getet op de bemerkingen en het gunstig advies verstrekt door de Vlaamse Overheid, Agentschap
Wegen en Verkeer Antwerpen , ontvangen via etektronische post op datum van 07101/2011;
Gelet op de invoering van een zone70 op het gehete grondgebied van Rijkevorset;
Overwegende dat het te nemen verkeersreglement enkel op gemeentewegen staat, gezien de
bebouwde kom van Sint-Jozef noch gewestwegen noch provinciate wegen omvat;
Getet op het standaardbestek 250;
Gelet op de collegebestuiten d.d. I 111/2017 en 1/2/2017;
Getet op de bespreking;

Bestuit met eenpariqheid van stemmen:
Art. 1.- Alte voorgaande gemeenteraadsbestissingen houdende de afbakening van de bebouwde kom
van Rijkevorsel - Sint-Jozef worden opgeheven en veryangen door onderhavig bestuit.
Art. 2.- De afbakening van de bebouwde kom op de gemeentewegen wordt goedgekeurd voor
votgende locaties (genummerd van I tot I op bijgevoegd ptanl
- Stevennekens, op 235 meter van het kruispunt met Sint-Jozef (punt lCl;- Hoge Heideweg, voor woning met huisnummer 50, getegen op 73 meter van het kruispunt met
Wolfbergstraat (punt 3C);
- Eikendreef, voorwoning met huisnummer42, getegen op 18 metervan het kruispunt met
Zwartvenstraat (punt 4C);
- Poetberg, tot aan de grens Korte Kwikstraat, Beerse (punt SC);- Sint-Jozef, tot aan de grens Nijverheidsstraat, Beerse (punt 6C);- Tuiderdijk, voor woning met huisnummer 7, gelegen op 268 meter van het kruispunt met de
Vlimmersebaan (punt 7Cl;
- Vtimmersebaan, op 314 meter van het kruispunt met Zuiderdijk (punt 2c);- Hoeveweg, op 55 meter van het kruispunt met Stevennekens (punt BC).
Art. 3.- De bepatingen van artikel twee worden ter kennis van de weggebruikers gebracht door het
aanbrengen van de wettetijk vastgestelde verkeerstekens Fl, Fla of F1b en F3, F3a of F3b.
Art.4.- De kosten verbonden aan het ptaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens
en/of wegmarkeringen worden gedragen door het gemeentebestuur. De tekens en markeringen die
strijdig zijn met de bepatingen van dit regtement moeten onmiddettijk worden verwijderd.
Art. 5.- Dit aanvuttend regtement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement
Mobititeit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobititeit en Verkeersveitigheid, Graaf de Ferraris-
gebouw, lle verdieping, Koning Albert ll-taan nr. 20 bus 2, 1000 Brusset.
Art. 6.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt door het gemeentebestuur van Rijkevorsel
aan:
- De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen;
- Dhr. Griffier der Rechtbank van le Aanteg te Turnhout;
- Dhr. Griffier der Politierechtbank van Turnhout;- Dhr. Griffier van het Vredegerecht van Hoogstraten;
' Dhr. Hoofdcommissaris van potitie van de lokale potitiezone Noorderkempen;- Vtaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdel,ing Wegen en Verkeer Antwerpen, ce[
verkeer en signatisatie, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 4l te 2018 Antwerpen.
Atdus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum ats boven.
De Gemeentesecretaris De Voorzitter,
(wg.) Bart Adams (wg.) Lieven Van Nyen

Voor eenstuidend uittrekset:
Op bevel :

De Gemeentesecretaris, De

Bart Adams Lieven Van Nyen
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