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3. Politieverordening 

 

BESLUIT VAN DE GEMEENTE BERTEM 

 

Zitting van 15 december 2020  
  
  

AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER. 

VERKEERSSIGNALISATIE NAAR AANLEIDING VAN DE HERINRICHTING VAN DE 

KORBEEKSE KERKSTRAAT TE 3060 KORBEEK-DIJLE 

 

Besluit 

 
Artikel 1:  

In de Korbeekse Kerkstraat 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 Korbeekse Kerkstraat en de Nijvelsebaan noord (aan huisnr. 1): 

º  Verkeersgeleider door witte evenwijdige schuine strepen. 

º  Dwarsstreep gevormd door witte driehoeken en B1 in de rijrichting Nijvelsebaan. 

º  Overlangse markering met een doorlopende streep over een lengte van ca. 25 meter in de 

Korbeekse Kerkstraat. 

 

• In de Korbeekse Kerkstraat van het begin van perceel 253S (huisnr. 6) tot het eind van perceel 

253R (huisnr. 6A): overlangse markering met een doorlopende streep. 

 

• Aan het kruispunt van de Korbeekse Kerkstraat met de Stationsstraat en de Kostersberg: 

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

rijbaan ter hoogte van perceel 262F (huisnr. 16). 

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

rijbaan ter hoogte van percelen 265F (huisnr. 18) en 370H (Stationsstraat 2). 

º Dwarsstreep gevormd door witte driehoeken en B1 in de Kostersberg. 

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

meter in de Korbeekse Kerkstraat aan beide zijden van het kruispunt.  



 

 

• In de Korbeekse Kerkstraat, van noord naar zuid, aan de kant van de even huisnummers: 

°  zone 30 aan het begin van het perceel 255H (huisnr. 2) 

º  witte markeringen die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan over 

een lengte van 18 meter van het begin van het perceel 255F (huisnr. 2a) tot het begin van het 

perceel 253S (huisnr. 6). 

º  E1 met onderbord Type Xa aan het begin van het perceel 253S (huisnr. 6). 

º E1 met onderbord Type Xd aan het eind van perceel 253R (huisnr. 6A). 

º E1 met onderbord Type Xa ter hoogte van perceel 265F, na de markering oversteekplaats voor 

voetgangers. 

º  E1 met onderbord Type Xb op 16 meter van het begin van perceel 266G2 (huisnr. 22). 

º  witte markeringen die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan over een lengte 

van 16 meter, vanaf 16 meter van het begin van perceel 266G2 (huisnr. 22) tot aan het begin 

van perceel 266G2 (huisnr. 22). 

º  E1 met onderbord Type Xa aan het begin van perceel 266G2 (huisnr. 22). 

º  E1 met onderbord Type Xb aan het begin van perceel 266X2 (huisnr. 28). 

º  E1 met onderbord Type Xa aan het einde van perceel 269K (huisnr. 34). 

º  E1 met onderbord Type Xb voor het kruispunt met de Beekstraat aan perceel 274E2 (huisnr. 

38). 

º  E1 met onderbord Type Xa na het kruispunt met de Beekstraat aan perceel 274E2 (huisnr 38). 

 

• In de Korbeekse Kerkstraat, van zuid naar noord, aan de kant van de oneven huisnummers: 

º  E1 met onderbord Type Xa aan het kruispunt van de Korbeekse Kerkstraat en de Nijvelsebaan 

(aan huisnummer 35). 

º  witte markeringen die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan van het midden 

van perceel 353R (huisnr. 31) tot het begin van perceel 353P (huisnr. 29), ca. 20 meter. 

º  E1 met onderbord Type Xa aan het begin van perceel 353P (huisnr. 29). 

º E1 met onderbord Type Xb aan het begin van perceel 367R (huisnr. 23). 

º  witte markeringen die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan van het begin 

van perceel 367R (huisnr. 23) tot het begin van perceel 367P (huisnr. 21A). 

º  E1 met onderbord Type Xa aan het begin van perceel 367P (huisnr. 21A). 

º  E1 met onderbord Type Xb ter hoogte van perceel 370H (Stationsstraat 2). 

º  E1 met onderbord Type Xa na het kruispunt met de Stationsstraat. 

º  E1 met onderbord Type Xd ter hoogte van perceel 222P (huisnr. 11). 

º  E1 met onderbord Type Xd aan het begin van perceel 251G (huisnr. 5). 

  

• Aan het kruispunt van de Korbeekse Kerkstraat en de Nijvelsebaan Zuid: 

º  Dwarsstreep gevormd door witte driehoeken en bord B1 in de richting van de Nijvelsebaan. 

 

Artikel 3: 

Alle bestaande aanvullende reglementen op het wegverkeer m.b.t. de Korbeekse Kerkstraat 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 16 december 2020. 

 

Namens de gemeenteraad, 

 

 

(g) Dirk Stoffelen (g) Albert Mees 

algemeen directeur voorzitter 

 



Dossierverantwoordelijke:      Koen Theunissen 

Politiek verantwoordelijke:      Marc Morris 

Auteur:        Dirk Stoffelen 

Classificatie:        581.110 - Algemene beginselen 

(verkeersregelen, 

belemmeringen, bv.fluitsignalen) 

Openbaarheid van bestuur:     ja 

Afschrift aan:       - afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid 

(aanvullendereglementen@mow.

vlaanderen 

.be) 

- Agentschap Binnenlands 

Bestuur 

- de deputatie van de provincie 

Vlaams- 

Brabant 

- griffie van de rechtbank van 

eerste aanleg 

- griffie van de politierechtbank 

 

 

4. Besluit van de gouverneur 

 

POLITIEBESLUIT betreffende aanvullende maatregelen in strijd tegen het coronavirus 

Covid-19  
 

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,  

Gelet op het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden en 

in het bijzonder artikel 5,§1,e);  

Gezien de verklaring van de WHO van 30 januari 2020 van een noodsituatie op het gebied van de 

volksgezondheid van internationaal belang;  

Gelet op de wet van 6 maart 1818 met betrekking tot de straffen die moeten worden opgelegd voor 

overtredingen van algemene maatregelen van intern bestuur, evenals de straffen die kunnen worden 

vastgesteld door de reglementen van de provinciale of gemeentelijke autoriteiten;  

Gelet op artikel 128 van de provinciewet;  

Gelet op de wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, en meer bepaalds de artikelen 4, 5, 7, 8 en 

11;  

Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet;  

Gelet op artikelen 4,5,7,8 en 11 van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992;  

Gelet op artikel 28 van het Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het 

beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciaal niveau en de rol van de burgemeesters 

en provinciegouverneurs bij gebeurtenissen en situaties van crisis die coördinatie of beheer op 

nationaal niveau vereist;  

Gelet op de verspreiding van het coronavirus Covid-19 binnen Europa en België;  

Gelet op het Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 

betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus Covid-19;  



Gelet op in het bijzonder het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, gewijzigd bij ministerieel 

besluit van 12 januari 2021; 

Gelet op de huidige epidemiologische toestand, de noodsituatie en het gezondheidsrisico van het 

coronavirus Covid-19 en meer in het bijzonder de snelle verspreiding van het coronavirus Covid-19 in 

de gemeenten Geetbets, Landen en Zoutleeuw;  

Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel risico met een 

zekere mate van waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid is om dringende en voorlopige 

beschermingsmaatregelen te nemen op het meest geschikte niveau;  

Gelet op het overleg d.d. 22 januari 2021 met de gemeenten Geetbets, Landen, Zoutleeuw, de 

voorzitter en de m-SPOC van de ELZ, de Federale Gezondheidsinspecteur en de adviserend arts van 

het Agentschap Zorg & Gezondheid, Sciensano, Search Capacity Group en de gouverneur;  

Overwegende dat maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de risico’s van de verspreiding 

van het coronavirus Covid-19, het evenredigheidsbeginsel moeten respecteren en moeten worden 

aangepast aan de lokale realiteit;  

Overwegende dat de afgelopen dagen in een aantal scholen in Sint-Truiden er uitbraken van het 

coronavirus Covid-19 werden vastgesteld;  

Gelet dat ten gevolge van deze uitbraken er de afgelopen dagen werd overgegaan tot de sluiting van 

een aantal scholen;  

Overwegende dat naar aanleiding hiervan er een uitgebreide testing werd opgezet voor de betrokken 

leerlingen en leerkrachten van de betreffende scholen;  

Overwegende dat uit de resultaten blijkt dat ongeveer één op zes personen positief testte op 

coronavirus Covid-19 en werden ook twee besmettingen met de zogenaamde Britse variant bevestigd;  

Overwegende dat het aantal opnames in de ziekenhuizen nog steeds hoog is meer in het bijzonder de 

opnames op de afdeling intensieve zorgen;  

Overwegende dat er in deze regio een snelle verslechtering van de epidemiologische situatie wordt 

waargenomen en dat een ongecontroleerde en exponentiële groei van de epidemie moet worden 

vermeden;  

Overwegende dat artikel 27 van het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken bepaalt dat zowel de 

burgemeester als de gouverneur aanvullend preventieve voorzorgsmaatregelen kan nemen;  

Overwegende dat de huidige situatie een drastische beperking van de sociale contacten vereist en het 

noodzakelijk is  om bijzonder aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op 

verspreiding van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe 

contacten tussen individuen impliceren en/of een groot aantal personen samenbrengen;  

Overwegende dat maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de risico’s van de verspreiding 

van het coronavirus Covid-19, het evenredigheidsbeginsel moeten respecteren en moeten worden 

aangepast aan de lokale realiteit;  

Overwegende dat er meer in de regio van Sint-Truiden, meer bepaald de gemeenten Geetbets,  

Landen en Zoutleeuw in het bijzonder een grote viruscirculatie is vastgesteld bij kinderen onder de  

13 jaar; 

 

Overwegende dat contacten tijdens buitenschoolse activiteiten met personen jonger zijn dan 13 jaar 

moet worden beperkt; dat deze maatregelen gezien de huidige epidemiologische situatie proportioneel 

zijn in de vermelde gemeenten;  



Overwegende dat om zoveel als mogelijk te vermijden dat het gezondheidszorgsysteem dermate 

onder druk komt te staan dat de noodzakelijke zorgverlening in het gedrang komt, er zich maatregelen 

opdringen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken; 

Gelet op het akkoord van de burgemeesters van de gemeenten Geetbets, Landen en Zoutleeuw 

verleend aan de gouverneur op 22 januari 2021 om ook voor kinderen onder de 13 jaar de 

buitenschoolse activiteiten in georganiseerd verband te verbieden tot aan de start van de 

krokusvakantie; 

Gelet op het akkoord d.d. 23 januari 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele 

Hervormingen en Democratische Vernieuwing om voor kinderen onder de 13 jaar de buitenschoolse 

activiteiten in georganiseerd verband te verbieden tot aan de start van de krokusvakantie in de 

vermelde gemeenten; 

Overwegende dat het dan ook noodzakelijk is, teneinde de verspreiding van het coronavirus Covid-19 

te vertragen en te beperken in de vermelde gemeenten, het noodzakelijk is om nauwe fysieke 

contacten tussen kinderen zo veel mogelijk te vermijden en het derhalve aangewezen is om alle 

buitenschoolse activiteiten in georganiseerd verband te verbieden voor kinderen onder de 13 jaar; dat 

de erkende buitenschoolse opvang evenwel verzekerd blijft;  

Om die redenen,  

  

BESLUIT  

  

  

Artikel 1  
Zijn verboden op en vanaf het grondgebied van de gemeenten Geetbets, Landen en Zoutleeuw voor 

kinderen jonger dan 13 jaar:  

1. de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging;  

2. kampen, stages en activiteiten alsook de speelpleinwerking;  

3. niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen;  

4. de fysieke lessen en activiteiten georganiseerd in het kader van het deeltijds kunstonderwijs.  

 

De opvang in de scholen blijft verzekerd.  

  

Artikel 2  
Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking in werking tot en met 

12 februari 2021.  

  

Artikel 3  
De inbreuken op onderhavig besluit kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot 

veertien dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro of één van deze straffen afzonderlijk;  

 

Artikel 4  
Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden in de gemeenten waar dit 

politiebesluit van toepassing is en zal worden bekendgemaakt via gemeentelijke websites waar dit van 

toepassing is en de provinciale website.   

Een afschrift wordt overgemaakt aan:  



- de minister van Binnenlandse Zaken;  

- het NCCN;  

- de burgemeesters van de Geetbets, Landen en Zoutleeuw;  

- de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie van arrondissement Leuven; - de 

korpschefs van de lokale politiezones Getevallei en Hageland;  - de Procureur des Konings van het 

arrondissement Leuven.  

 

Leuven, 23 januari 2021 

 

(g) Jan Spooren 

gouverneur 

 
 


