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Wettelijke bekendmakingen 

 

24. Politieverordering 

 
Besluit van de gemeente Affligem 

 

Zitting van 29 juni 2021 

 

Aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer - Balleistraat te í790 
Affligem - uitbreiding van de blauwe zone. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

De uitbreiding van de parkeerzone met beperkte parkeertijd "uitgezonderd bewoners" in de 

deelgemeente Teralfene wordt uitgebreid met een gedeelte Balleistraat dat begrensd is tussen 

Daalstraat/Potaardestraat tot voor het kruispunt Balleistraat/Krommaartweg. 

 

Art. 2 

Bewoners woonachtig in dit segment van de Balleistraat kunnen een bewonerskaart verkrijgen. 

 

Art. 3 

Volgende verkeersignalisatie wordt geplaatst of verplaats: 

• Het bestaande verkeersbord ZE9b-GVllbT/ ter hoogte van Balleistraat nummer 2 wordt 

verplaats hogerop in de Balleistraat ter hoogte van woning nummer 14 

• Een verkeersbord met zonale geldigheid ZE9b-GVllbT waarop een P bord (met wagen), 

een parkeerschijf en de vermelding van r uitgezonderd bewoners" is aangebracht wordt 

geplaatst in de Balleistraat ter hoogte van nummer 15. 

 

Art. 4 

De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 

ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

 

Art. 5 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt na de goedkeuring door het plaatsen en verplaatsen 

van de vermelde verkeerstekens. 



 

 

Art. 6 

Een eensluidend afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: ' De Vlaamse overheid, 

Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 

voor kennisgeving; 

• De deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant, voor kennisgeving; 

• De griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving; 

• De griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving. 

• De politiezone TARL, voor kennisgeving. 

Namens de gemeenteraad, 

Voor éénsluitend afschrift, 

Affligem, 7 juli 2021, in opdracht, 

 

 

de algemeen directeur, de voorzitter, 

(g) F. PIPELERS (g) G. VAN GEITE 

 

25. Politieverordering 

 

Besluit van de gemeente Affligem 

 

Zitting van 29 juni 2021 

 

Aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot het 

parkeerverbod zwaar vervoer op het grondgebied van de gemeente Affligem 

 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Parkeerverbod vrachtwagens (+ 3,5 ton). 

Binnen het grondgebied van de gemeente Affligem is het parkeren voorbehouden voor voertuigen 

met een maximaal toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton. 

Deze zone wordt, op alle toegangswegen, afgebakend door middel van zonale verkeersborden die 

het begin en einde van die zone afbakenen. 

 

 

 Begin zone Einde zone 

Art. 2 



 

Plaatsing verkeerstekens. 

De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 

ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

 

Art. 3 

Bekendmaking. 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt na de goedkeuring door het aanbrengen van de vermelde 

verkeerstekens. 

 

Art. 4 

Afschriften. 

Een voor éénsluitend verklaard afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verzonden naar: 

1° de Vlaamse overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken, voor kennisgeving (digitaal loket); 

2° de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant, voor kennisgeving;  

3° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving;  

4° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving. 

Een voor éénsluitend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 

1° de politiezone TARL, voor kennisgeving. 

 

Namens de gemeenteraad, 

Voor éénsluitend afschrift, 

Affligem, 7 juli 2021, in opdracht, 

 

 

de algemeen directeur, de voorzitter, 

(g) F. PIPELERS (g) G. VAN GEITE 

 

 

26. Politieverordering 

 

Besluit van de gemeente Affligem 

 

Zitting van 29 juni 2021 

 

Aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer — Fosselstraat te 1790 

Affligem — aanleg van parkeervakken. 

 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Parkeerverbod. 

S 1 . Het is verboden te parkeren in de Fosselstraat, langs de rechterkant, komende van de 

Brusselbaan in de richting van de Kerkstraat, vanaf huisnummer 104 tot en met huisnummer 

122A.  

S 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd met de verkeersborden El , aangevuld met een 

onderbord GXa (begin verbod) en GXb (einde verbod). 



 

 

 

Art. 2 

Parkeren uitsluitend voor auto's. 

S 1 . In de Fosselstraat, parkeervak vanaf huisnummer 77 tot en met huisnummer 83a, 

parkeervak voor huisnummer 85, parkeervak voor huisnummer 87 en twee parkeervakken 

voor huisnummer 89 en 91 . 

S 2. In de parkeerzone zullen witte markeringen de plaatsen afbakenen waar de voertuigen 

moeten staan. 

S 3. Deze maatregel wordt gesignaleerd middels de verkeersborden E9b aangevuld met een 

onderbord GXa (begin verbod) en GXb (einde verbod). 

 

 

S 4. Deze signalering geschiedt met een brede witte doorlopende streep op de rijbaan. Het aan 

de andere kant van deze streep gelegen deel van de openbare weg is voorbehouden voor 

parkeren. In de parkeerzone worden witte markeringen aangebracht overeenkomstig artikel 77.5 

van het verkeersreglement die de plaatsen afbakenen waar voertuigen moeten staan. 

S 5. Tussen de onderscheiden parkeerzones is het verboden te parkeren. Deze maatregel wordt 

gesignaleerd middels een gele onderbroken streep op de trottoirband. 

Art. 3 

Plaatsing verkeerstekens 

De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 

ministerieel besluit van 1 1 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Art. 4 

Bekendmaking 



 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt na de goedkeuring door het aanbrengen van de 

vermelde verkeerstekens. 

Art. 5 

Afschriften. 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verzonden 

naar: 

1° de Vlaamse overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, voor kennisgeving; 

2°de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant, voor kennisgeving;  

3 0 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving;  

40 de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving  

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 

1° de politiezone TARL, voor kennisgeving. 

Namens de gemeenteraad, 

Voor éénsluitend afschrift, 

Affligem, 7 juli 2021, in opdracht, 

 

 

de algemeen directeur, de voorzitter, 

(g) F. PIPELERS (g) G. VAN GEITE 

 

27. Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal  

 
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 Dimitri HERBOSCH is benoemd tot Ereconsul van de Republiek van Colombia te Antwerpen 

met als consulair ressort het Vlaams Gewest. 

Het ereconsulaat is gelegen te: BP Building, Jan van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen. 


