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Provincieraad van Vlaams-Brabant  

BESTUURSMEMORIAAL 

15 december 2020 
Nummer 16 – 26e jaargang 

 

Wettelijke bekendmakingen 

 

17.  politieverordening 

 

BESLUIT VAN DE GEMEENTE  BERTEM 

Zitting van 27 oktober 2020  
 

AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER.  

VERKEERSSIGNALISATIE NAAR AANLEIDING VAN DE HERINRICHTING VAN DE 
STATIONSSTRAAT TE 3060 KORBEEK-DIJLE. 

Besluit 

Artikel 1: 

In de Stationsstraat te 3060 Korbeek-Dijle wordt de volledige verkeerssignalisatie heringericht. 

Artikel 2: 

De weggebruikers worden op de hoogte gebracht van deze reglementering door de wegmarkeringen 
en verkeersborden: 
 

- Aan het kruispunt van de Stationsstraat en de Korbeekse Kerkstraat: 

• Markering oversteekplaats voor voetgangers door witte banden, evenwijdig met de as van de 

rijbaan.  

• Onderbroken overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden over een lengte van ca. 15 

meter. 

- In de Stationsstraat komende van Oud-Heverlee rijrichting Korbeek-Dijle, aan het begin van perceel 

211D (huisnr. 13): 

• Markering oversteekplaats voor voetgangers door witte banden, evenwijdig met de as van de 

rijbaan. 

• Markering oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen door 

twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen. - In de 

Stationsstraat komende van Oud-Heverlee rijrichting Korbeek-Dijle (kant oneven 

huisnummers): 

• E1 met onderbord type Xc "20 meter" na de eerste wegversmalling 

• E9a met onderbord type Xa op 20 meter na de eerste wegversmalling E9a met onderbord 

type Xb op 44 meter na de eerste wegversmalling 

• E1 met onderbord type Xa op 44 meter na de eerste wegversmalling 

• Katafootpalen op 44 meter voor de tweede wegversmalling (de brug over de Dijle), over een 

lengte van 24 meter  

• E1 met onderbord type Xa aan het begin van het perceel 211D (huisnr. 13) E1 met 

onderbord type Xb aan het einde van het perceel 211D (huisnr. 13) 

• E1 met onderbord type Xa aan het begin van het perceel 209X2 (huisnr. 9) 

• E1 met onderbord type Xb aan het kruispunt van de Stationsstraat en de Korbeekse 

Kerkstraat. 
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- In de Stationsstraat komende van Korbeek-Dijle rijrichting Oud-Heverlee (kant even huisnummers): 

• E1 met onderbord type Xa aan het kruispunt van de Stationsstraat en de Korbeekse 

Kerkstraat 

• E1 met onderbord type Xb aan het begin van het perceel 371F (huisnr. 6) 

• E1 met onderbord type Xa aan het begin van het perceel 374K (huisnr. 10) 

• E1 met onderbord type Xd voor de eerste wegversmalling (de brug over de Dijle) 

• E1 met onderbord type Xb op 20 meter na de eerste wegversmalling 

• E9a met onderbord type Xa op 20 meter na de eerste wegversmalling E9a met onderbord 

type Xb op 44 meter na de eerste wegversmalling 

• E1 met onderbord type Xa op 44 meter na de eerste wegversmalling 

• Katafootpalen op 44 meter voor de tweede wegversmalling, over een lengte van 24 meter  

• E1 met onderbord type Xb voor de tweede wegversmalling voorgeschreven bij KB van 1 

december 1975, gewijzigd door het KB van 27 april 1976 e.v., inzake het algemeen reglement 

op de politie van het wegverkeer. 

Artikel 3: 

Alle bestaande aanvullende reglementen op het wegverkeer m.b.t. de Stationsstraat te 3060 Korbeek-
Dijle worden opgeheven, met uitzondering van de aanvullende reglementen op de politie van het 
wegverkeer m.b.t. de signalisatie van de bebouwde kom en m.b.t. de invoering zone 30 in de 
Stationsstraat en de Korbeekse Kerkstraat (raadsbesluit van 20 mei 2008). 

Artikel 4: 

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2020. 
 
 

(g) Dirk Stoffelen     (g) Albert Mees 
Algemeen directeur     Voorzitter 
 

18.  Politieverordening 

 

BESLUIT VAN DE GEMEENTE  WEMMEL 

Zitting van 19 november 2020 
 
AANVULLENDE POLITIEVERORDENING 'DE VERPLICHTING OM DE HUURPRIJS, DE 
GEMEENTELIJKE LASTEN EN HET EPC VAN PRIVATE HUURWONINGEN BEKEND TE MAKEN 
OPVOLGEN EN INBREUKEN OP DIE VERPLICHTING BEBOETEN'  
 
Besluit 
 
Enig artikel 

De gemeenteraad keurt volgende politieverordening goed: 

Politieverordening op de verplichting om de huurprijs, de gemeentelijke lasten en het EPC van 
private huurwoningen bekend te maken  

Artikel 1 - Definities 

• Bewoning: alle vormen van wonen in de ruimst mogelijke zin (woningen, tweede verblijven, 

(studenten-)kamers,…) 

• Materiële drager: manier van aankondigen door onder meer de klassieke affiches, annonces, 

aankondigingen in dagbladen, tijdschriften, op het internet,… 

• Officiële of publieke mededeling: alle vormen van aankondiging wat ook de materiële drager 

zij; 

• Onvolledig naleven: het niet vermelden van één van de verplichte mededelingen zijnde de 

huurprijs en de gemeenschappelijke lasten indien van toepassing. 
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• Energieprestatiecertificaat (EPC): informeert potentiële kopers en huurders over de 

energiezuinigheid van de woning en is verplicht vanaf het moment dat een woning te koop of te huur 

staat, zo niet riskeert de eigenaar een boete. Het EPC wordt opgemaakt door een erkende 

energiedeskundige type A. 

Artikel 2 - Voorwerp 
§1. Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning houdt de verplichting in bij elke 
officiële of publieke mededeling, van welke materiële drager ook, het bedrag van de gevraagde 
huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten te vermelden.  

§2. Daarnaast worden ook de gegevens meegedeeld zoals vermeld in art. 11.2.1.§ 3 van het 
energiedecreet van 08.05.2009, ingevoegd bij decreet van 18 november 2011 m.b.t het  
energieprestatiecertificaat. 
 
Artikel 3 - Strafbepaling en hoogte van de administratieve sanctie   
§ 1. De politie en de gemeenschapswacht-vaststellers zijn bevoegd voor de vaststelling van alle 
inbreuken vervat in deze aanvullende politieverordening.  

§2. Voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen 
of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van deze politieverordening 
gestraft worden met een administratieve geldboete tussen 80€ en maximum 350 €. De maximum 
boete is in overeenkomstig met de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties. 

§3. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de 
inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. Herhaling bestaat wanneer de overtreder 
reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de 
nieuwe vaststelling van de inbreuk. 

§ 4. Alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in artikel 3 § 2, 
kunnen worden opgelegd: 
₋ de gemeenschapsdienst, zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder 
ten gunste van de gemeenschap 

₋ de lokale bemiddeling, zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door 
tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen. 

Artikel 4 - Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2021. 

Artikel 5 - Bekendmaking 
Een afschrift, ter kennisgeving, zal overgemaakt worden aan: 

- de Procureur des Konings Halle-Vilvoorde 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel 

- de griffie van de Politierechtbank van Vilvoorde 

- de Korpschef van de politiezone AMOW 

- de Bestendige Deputatie van de Provincieraad 

- de sanctionerend ambtenaar van Intercommunale Haviland 

 

Namens de gemeenteraad, 

Voor eensluidend 
uittreksel Wemmel, 

4/12/2020, in opdracht: 

 

(g) de algemeen directeur    (g) de voorzitter  
Audrey Monsieur     Veerle Haemers 
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19. Besluit van de gouverneur 

 

Orqanisatie van de provincieraad van 15 december 2020 

De provinciegouverneur Vlaams-Brabant 

Gelet op het provinciedecreet; 

Gelet op de federale maatregelen n.a.v. Covid-19; 

Gelet op de richtlijnen van Lokaal Bestuur Vlaanderen m.b.t. het organiseren van een provincieraad in 
deze uitzonderlijke omstandigheden; 

Overwegende dat de provincieraad via videoconferencing (Microsoft Teams) kan verlopen; 

Overwegende dat de stemmingen via een webformulier (Microsoft Forms) kunnen verlopen, waarbij 
het geheim van de stemming gewaarborgd wordt; 
 
Overwegende dat het openbaar karakter kan gewaarborgd worden door de provincieraad live te 
streamen (beeld en klank) en dat dit op de bestuurlijke website bekend kan worden gemaakt; 
 
Besluit: 

Art. 1. De provincieraden van het provinciebestuur Vlaams-Brabant in december 2020 n.a.v. Covid-19 
digitaal te laten verlopen. 

Leuven, 14 december 2020 

 

(g) Jan SPOOREN 
 provinciegouverneur 

 

 


