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Marc Vn¡l DEUREN

AANVULLEND REGLEMENT oP DE PoLITIE VAN HEf WEGVERKEER: MECHELSESTEENWEG.
GEDEELTE TUSSEN DE LII-ASLAAN EN DE RENBAANLAAN. AANPASSING SNELHEIDSBEPERKING
VAN 70 KM/U MARSO KM/u

HET CoLLEGE,

Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op hetKoninklijk Besluitvan 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 1 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoonruaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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 besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, namelijk artikels 119 en 135 $ 2.1";

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 juli 2009 houdende delegatie aan het

college van burgemeester en schepenen van de vaststelling van aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer;

Overwegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;
Overwegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist;
Overwegende dat de gewestweg N227 (Mechelsessteenweg) vanuit Kraainem door de
bebouwde kom loopt van Wezembeek-Oppem, waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u;
Overwegende dat de snelheidsbeperking van de N227 op grondgebied Zaventem,
tussen de bebouwde kom van Sterrebeek en de grens met Wezembeek-Oppem, na de
heraanleg van de doortocht in Sterrebeek(2014), teruggebracht werd naar 50 km/u;
Overwegende dat

er nu een wegsegment van 70 km/u overblijft tussen deze twee

gebieden waar een snelheidsbeperking geldt van 50 km/u;

Overwegende dat

er moet gestreefd worden naar een

homogene en duidelijke

signalisatie met zo weinig mogelijk wisselende snelheidsregimes;

Beslurt:

Art.1

Op de Mechelsesteenweg (N227), tussen de Lilaslaan en de Renbaanlaan te
Wezembeek-Oppem, wordt de snelheid beperkt tot 50 km/u.

Arl.2

Deze snelheidsbeperking wordt aangeduid met de borden C43 "50 km/u" net
na de Lilaslaan in de richting van Sterrebeek en net na de Renbaanlaan in de
richting van Wezembeek-Oppem.

Art.3 Dit aanvullende

ter goedkeuring overgemaakt aan de
BeuIo MoBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID,

reglement wordt

VLAAMSE OVERHEID, AFDELING

Koning Albert ll laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.
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