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Wettelijke bekendmakingen 

 

5. Algemene Politieverordening 

 

BESLUIT VAN DE STAD HALLE 

 

Zitting van 26 januari 2021 

 

ALGEMENE POLITIEVERORDENING – AFFICHEREN HUURPRIJS – HANDHAVING VIA 

G.A.S. – GOEDKEURING 

 

Besluit 

 
Artikel 1 
Akkoord te gaan met de opname van een aanvullend hoofdstuk 20 in de algemene 

politieverordening met betrekking tot  de gelijke toegang tot de huurmarkt - verplichte bekendmaking 

huurprijs. 

De bepalingen van het aanvullend hoofdstuk 20 treden in werking op 1 februari 2021. 

 

Aldus beslist in bovenvermelde zitting , 

Namens De Gemeenteraad  

 
(g) de algemeen directeur (g) de voorzitter van de gemeenteraad 

Jan De Winne Bertrand Demiddeleer 

  



6. Aanvullend politiereglement 

 

BESLUIT VAN DE GEMEENTE BIERBEEK 

 

Zitting van 4 februari 2021 

 

AANVULLEND REGLEMENT OP POLITIE VAN HET WEGVERKEER VAN 05/02/1982 : 

VOORRANGSREGELING BERGSTRAAT KRUISPUNT ADELAHOF  

ADELAHOF: DOODLOPENDE STRAAT - ADELAHOF-WILGENSTRAAT: VERBODEN 

VERKEER UITGEZONDERD FIETSERS EN VOETGANGERS 
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de wet op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, aangenomen door 

de gemeenteraad van Bierbeek in zitting van 05/02/1982 en goedgekeurd op 05/05/1982; 

Gelet op de goedkeuring van het mobiliteitsplan van de gemeente Bierbeek door de gemeenteraad in 

zitting van 01/04/2010; 

Gelet op het verkeerstechnisch advies Dos. 001/2021 van de Lokale Politie PZ Lubbeek; 

Overwegende dat het door de verkeersluwte in het Adelahof veiliger is om voorrang te verlenen aan 

de Bergstraat; 

Overwegende de schoolomgeving met de vele zachte weggebruikers; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Artikel 1 

Het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van de gemeente Bierbeek 

d.d. 05/02/1982 wordt gewijzigd als volgt : 

 

HOOFDSTUK l: VERBODEN EN BEPERKT VERVOER 

Artikel 2 verboden verkeer 

 

Volgend pad wordt aangeduid als verboden voor alle verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers: 

- Pad tussen het Adelahof en de Wilgenstraat. 

 Deze maatregel wordt aangeduid door middel van verkeersborden C3 met onderbord M2 

Artikel 5: doodlopende weg 

Volgende straat wordt aangeduid als doodlopende weg: 

  Adelahof: ter hoogte van het kruispunt met de Bergstraat : doodlopende weg uitgezonderd 

voetgangers en fietsers. 

 Deze maatregel wordt aangeduid door het verkeersbord F45b 

HOOFDSTUK lIl: VOORRANGSREGIME 

Artikel 9.1 : wordt aangevuld: 

 

Adelahof moet voorrang geven aan de Bergstraat 

Deze maatregel wordt aangeduid door het verkeersbord BI 



 

Bergstraat heeft voorrang ten opzichte van Adelahof 

Deze maatregel wordt aangeduid door B15 c en B15 f 

 

HOOFDSTUK IV: ORDENING VAN HET VERKEER 

Artikel 10: wegmarkeringen 

Omgekeerde driehoeken wordt aangevuld : 

  Adelahof: kruispunt Bergstraat 

 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken en ter goedkeuring voorgelegd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

 

Aldus vastgesteld in de hier bovenvermelde zitting. 

Op bevel: 

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :Afgeleverd te Bierbeek-op 

Op bevel: 

 

 

 

 

(g) de algemeen directeur (g) de burgemeester 

Peter Verlinden Johan Vanhulst 

 

 

 

7. Diplomatiek en consulair korps – Ereconsul van de Republiek van de 
Filippijnen 
 
De heer vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking brengt de hierna volgende inlichting/wijziging ter kennis aangaande de 
consulaire korpsen: 
 
De heer Ronny DE BLAERE is benoemd tot Ereconsul van de Republiek van de Filippijnen met als 
consulair ressort het Vlaams Gewest. 
 
Het ereconsulaat is gelegen te 9800 Astene-Deinze, Bliekstraat 13, gsm nr. 0468/174388, emailadres: 
r.de.blaere@telenet.be. 

mailto:r.de.blaere@telenet.be

