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  De Gemeenteraad, O.Z., 
14. Politie. Permanent aanvullend politiereglement. Straat Sint-Jozef. Tonnagebeperking 3.5 ton.    

 Goedkeuring. 
 Gelet op de collegebeslissing d.d. 10 september 2014 betreffende de invoering van een 
tonnagebeperking van 3,5 ton in en naar de dorpskern van Sint-Jozef; 
 Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer d.d. 16 maart 1968; 
 Gelet op het algemeen verkeersreglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01 december 
1975; 
 Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 Overwegende dat Sint-Jozef een gemeenteweg is; 
 Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van 
de verkeerstekens; 
 Gelet op artikel 130bis van de gemeentewet; 
 Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om te voorzien in een zo optimaal mogelijk veilig 
wegverkeer; 
 Gelet op de bespreking; 
 Gehoord raadslid Jacobs namens de Gemeentebelang&VLD-fractie; dat het raadslid stelt dat de 
bewoners zeker zullen appreciëren dat er geen zwaar verkeer meer door hun straat komt; dat zijn 
fractie hier dan ook achter staat; dat het raadslid zich afvraagt waar de verbodstekens geplaatst zullen 
worden; dat, indien de borden te ver in de straat geplaatst worden, de vrachtwagens via de Hoge 
Heideweg zouden rijden, wat het probleem zou verplaatsen; dat het raadslid tenslotte vraagt of de 
bedrijven al zijn ingelicht over de gewijzigde verkeerssituatie; gehoord de repliek vanwege schepen 
Geens, die namens het college stelt dat over de situatie ter plaatse advies zal worden gevraagd aan de 
politie; dat de betrokken bedrijven worden ingelicht na goedkeuring van het agendapunt; 
 Gelet op het amendement ingediend door schepen Geens, dat ertoe strekt om in het voorstel van 
beslissing de passus ‘en Eikendreef’ toe te voegen tussen de woorden ‘Sint-Jozef’ en ‘een 
tonnagebeperking’ toe te voegen; 
 Overwegende dat dit amendement met eenparigheid van stemmen wordt goedgekeurd; 
 Overwegende dat vervolgens wordt gestemd over de aldus geamendeerde hoofdvraag, dewelke 
met eenparigheid van stemmen wordt goedgekeurd; 
  Besluit met eenparigheid van stemmen: 
Art.1.- Te Rijkevorsel op de gemeenteweg Sint-Jozef en Eikendreef een tonnagebeperking in te stellen 
van 3,5ton, zodanig dat zwaar doorgaand verkeer geweerd wordt. Dit wordt gesignaleerd door de 
verkeersborden C21 met onderbord uitgezonderd laden en lossen. 
Art.2.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie op het 
wegverkeer. 
Art.3.- Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Graaf de Ferraris-gebouw, 11e verdieping, 
Koning Albert II-laan nr. 20 bus 2, 1000 Brussel. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
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