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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 10 maart 2022

Technische dienst - Mobiliteit

18 2022_CBS_00261 Tijdelijke politieverordening : proefopstelling 
snelheidsverlaging tot 50km/u in de Galgenbergstraat vanaf 
het kruispunt met de Reppelerweg tot het kruispunt met de 
Brogelerweg - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester - voorzitter; de heer Jan Verjans, Schepen; de heer Erik 
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de 
heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Marc Vanherk, Schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van diverse meldingen en klachten over overdreven snelheid in de Galgenbergstraat 
en de onveiligheid die fietsers hier ervaren wordt voorgesteld om een snelheidsbeperking in te voeren 
tot 50km/u in de Galgenbergstraat tussen het kruispunt met de Reppelerweg en het kruispunt met de 
Brogelerweg. 

Argumentatie
Deze maatregel wordt in eerste instantie bij wijze van proef ingevoerd vanaf 14 maart 2022 tot en 
met 31 december 2022. Bij een gunstige evaluatie wordt de tijdelijke politieverordening opgenomen in 
het aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen.

Juridische grond
Op grond van artikels 56, §2 en §3 7° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
oefent het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd 
overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen.
Op grond van artikel 130 bis en 135 §2 1° van de Nieuwe Gemeentewet is het college van 
burgemeester en schepenen bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer en 
heeft de gemeente tot taak het voorzien in een goede politie ten behoeve van de inwoners en meer 
bepaald met betrekking tot alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare 
wegen. 
De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, en latere wijzigingen, in het 
bijzonder artikel 12 waarin gesteld wordt dat passende verkeerstekens ter plaatse dienen 
aangebracht. 
Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie en het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en latere wijzigingen, in het bijzonder op titel 
III waarin de verschillende verkeerstekens worden opgenomen en bepaald. 
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Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, en latere wijzigingen. 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.
Het besluit van de gemeenteraad van 9 februari 2006 betreffende de goedkeuring van het aanvullend 
gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen. 
Het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2009  houdende de goedkeuring van de delegatie van 
de bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer 
aan het college van burgemeester en schepenen.
Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en te 
melden aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017.

Administratieve afhandeling
Een afschrift van dit reglement wordt verstuurd aan:

• Directie Federale Taken, Toezicht en Bezwaren, Universiteitslaan 1 , 3500 Hasselt
• De griffie van de politierechtbank, R.A.C., Dieplaan 14, 3600 Genk
• De correctionele griffie te Tongeren, Piepelpoel 10, 3700 Tongeren
• De politiezone Carma
• De brandweerdienst
• De Lijn
• Het Rode Kruis, Nijverheidslaan 3, 3930 Hamont-Achel
• AWV-district Oost - wegen.limburg.districtoost@mow.vlaanderen.be t.a.v. Gert Ceunen
• De informatieambtenaar - Gemeente Bocholt, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt, 

koen.nijsen@bocholt.be
Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 285, 286 en 287 en 
gemeld worden aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017.

Besluit
Artikel 1
Een proefopstelling voor een snelheidsbeperking van 50 km/u wordt ingesteld op navolgende wegen 
vanaf 14 maart 2022 tot en met 31 december 2022:

• Galgenbergstraat vanaf het kruispunt met de Reppelerweg tot het kruispunt met de 
Brogelerweg.

Artikel 2
De verkeersmaatregel uit artikel 1 wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het gebruik 
van volgende verkeerstekens:

• Verkeersborden C43- 50km/u

Artikel 3
Het reglement treedt bij wijze van proef in werking vanaf 14 maart 2022 tot en met 31 december 
2022 en wordt daarna bij eventuele positieve evaluatie bij apart besluit mee opgenomen in het 
aanvullend reglemenent op het wegverkeer met betrekking tot gemeentewegen.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen

Algemeen directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Burgemeester
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#
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