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HOOFDSTUK 1: VERBODEN EN BEPERKT VERKEER
ARTIKEL 1

Op volgende wegen is het ieder bestuurder, met uitzondering van fietsers en bestuurders
van bromfietsen klasse A ,verboden te rijden in de richting aangeduid voor deze wegen:
1. gedeelte van de Hemelrijkstraat begrepen tussen de Grote Vreunte en de Blijstraat
vanaf de Hemelrijkstraat tot de Blijstraat;
2. Hoekstraat vanaf de Tiensestraat tot het Dorpsplein;
3. Kerkplein;
4. Molenbergstraat vanaf de Mounstraat tot de Schansstraat;
5. Oude Schansstraat (eerste deel komende van Kortenaken);
6. parking Sporthal;
7. Schoolstraat vanaf de Tiensestraat tot het Dorpsplein;
8. Sint-Annaveld vanaf de Oude Diestsestraat tot de Overstraat.

DEZE MAATREGELEN WORDEN AANGEDUID DOOR DE VERKEERSBORDEN
C1 + M3 en F19 + M5.
ARTIKEL 2

Op volgende wegen is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de
breedte,lading inbegrepen, groter is dan 3 meter:
1. Hoogemeyer – Kersbeek;
2. Slagveldweg – Kersbeek.

DEZE MAATREGEL WORDT AANGEDUID DOOR HET VERKEERSBORD C27
MET VERMELDING “3 m”.
ARTIKEL 2 bis

Volgende wegen of delen ervan zijn voorbehouden aan het plaatselijk verkeer, fietsers en
bestuurders van bromfietsen klasse A en speedpedelec:
1.
2.
3.
4.

Diestsestraat tussen Heidestraat en Rotemstraat (Halen);
Grootveldstraat;
Schoolstraat;
Zandbergstraat.

DEZE MAATREGEL WORDT AANGEDUID DOOR HET VERKEERSBORD C3
MET ONDERBORD “UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER” AANGEVULD
MET HET BORD M12.
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ARTIKEL 2 tres

Op volgende wegen zijn enkel voetgangers, fietsers, speedpedelecs, paarden,
landbouwvoertuigen en aangelanden toegelaten:
1. Groenstraat: tussen Spoelbeek en Hollestraat;
2. Tractorsluis tussen Baaistraat en Merelnest;
3. Veldweg (chemin nr. 15) met tweesporenbeton tussen Ruekebosstraat en
Grootveldstraat.

DEZE MAATREGEL WORDT AANGEDUID DOOR HET VERKEERSBORD F99c
en F101c.
ARTIKEL 2 quater

Op volgende wegen zijn enkel fietsers en voetgangers toegelaten:
1. gedeelte van sentier nr. 22 tussen Halensebaan en Oude Diestsestraat.

DEZE MAATREGEL WORDT AANGEDUID DOOR HET VERKEERSBORD F99b
en F101b.
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ARTIKEL 3

Het is verboden af te slaan, met uitzondering van fietsers en bestuurders van bromfietsen
klasse A:
1. naar links van de Tiensestraat naar de Schoolstraat voor de bestuurders komende
uit de richting Loksbergen;
2. naar rechts van de Tiensestraat naar de Schoolstraat voor de bestuurders
komende uit de richting Hoeleden;
3. naar rechts van de Tiensestraat naar de Hoekstraat voor de bestuurders komende
uit de richting Loksbergen;
4. naar links van de Tiensestraat naar de Hoekstraat voor de bestuurders komende
uit de richting Hoeleden;
5. naar rechts van de Oude Diestsestraat naar Sint-Annaveld voor de bestuurders
komende van het Dorp;
6. naar links van de Oude Diestsestraat naar Sint-Annaveld voor de bestuurders
komende van de Halensebaan;
7. naar links voor de bestuurders komende uit de zijstraat van de Hoekstraat;
8. naar links van de Grote Vreunte naar het gedeelte van de Hemelrijkstraat
begrepen tussen de Grote Vreunte en de Blijstraat voor de bestuurders komende
uit richting Waanrode-Centrum;
9. naar links van de Mounstraat naar de Molenbergstraat voor de bestuurders
komende uit richting Schansstraat;
10.naar rechts van de Mounstraat naar de Molenbergstraat voor de bestuurders
komende uit de Diestsestraat;
11.naar links van de Schansstraat naar de Oude Schansstraat voor de bestuurders
komende uit Geetbets (1e straat);
12.naar rechts van de Schansstraat naar de Oude Schansstraat voor de bestuurders
komende uit Kortenaken (2e straat);
13.aan de voorzijde van GC Bergendal naar de parking van de sporthal en GC
Bergendal.

DEZE MAATREGELEN WORDEN AANGEDUID DOOR HET VERKEERSBORD
C31 + M3.
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ARTIKEL 4

Invoeren van snelheidszones 30 – 50 km/uur over het ganse grondgebied van de gemeente
Kortenaken:
1. Op de volgende wegen en wegvlakken is er een snelheidsbeperking tot 50
km/uur:
-

Donkelstraat: van vóór woning nr. 5 tot voorbij woning nr. 2 (poort Strostraat)

-

Eindestraat

-

Gelemanstraat

-

Gravenbos

-

Halensebaan: vanaf kruispunt Klipgaardestraat tot aan woning nr. 31

-

Heidebosstraat

-

Hoefstraat

-

Hoeledensebaan: vanaf poort Gelbergenstraat tot voorbij woning nr. 184

-

Klein Donkelstraat

-

Klein Kempenseweg

-

Klipgaardestraat: vanaf Tiensesteenweg tot voorbij Boterbergstraat

-

Neerlintersesteenweg vanaf zone 50 tot voorbij woning nr. 130

-

Reyserevreun

-

Rigelstraat

-

Schotsebosweg

-

Struikstraat

-

Wolfhaagweg
DEZE MAATREGEL ZAL TER KENNIS GEBRACHT WORDEN DOOR HET
VERKEERSBORD C43 “50“ en C45 “50“.

2. Op de volgende wegen en wegvlakken wordt de zone 50 km/uur ingevoerd
Deelgemeente Kersbeek

DA

-

Beekstraat

-

Doddelbergstraat: vanaf woning nr. 32 tot Kersbeek-Dorp

-

Hoogemeyer

-

Kersbeek-Dorp

-

Heerbaan: vanaf woning nr. 14 tot aan 33

-

Langstreepstraat

-

Nieuwstraat: vanaf Nieuwstraat deelgemeente Hoeleden tot aan de Schotsebosweg
(1) + gedeelte Nieuwstraat tot Heerbaan

-

Potaardestraat
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-

Schotsebosweg (2)

-

Tiensebaan

-

Voetweg

-

Windmolenstraat

Deelgemeente Miskom
- Bauwelstraat: vanaf woning nr. 4 tot aan de Velpe
-

Groenstraat

-

Hanenstraat
Heerbaan: vanaf de Velpe tot aan huisnummer 79

-

Hollestraat: vanaf Kapel tot aan woning nr. 1

-

Kazemelkstraat

-

Leedse Vreunte

-

Loyaertsweg

-

Meyenberg

-

Miskomdorp

-

Strostraat

-

Talenstraat

-

Terbeck

-

Voorbosweg

-

Wittebos

Deelgemeente Waanrode
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-

Blijstraat: vanaf kruispunt Schipbroekstraat tot aan woning nr. 91

-

Blijstraat: vanaf kruispunt Hemelrijkstraat/Molenstraat tot aan woning nr. 20

-

Borgelke

-

Boterbergstraat: vanaf Klipgaardestraat tot aan kruispunt Dorp en Oude Diestsestraat

-

Grote Vreunte

-

Hemelrijkstraat

-

Ingeveld

-

Kleine Blijstraat

-

Klipgaardestraat: vanaf woning nr. 11 tot Grote Vreunte

-

Leedse Vreunte

-

Molenstraat

-

Oude Diestsestraat

-

Oude Tiensestraat

-

Overstraat
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-

Parelstraat

-

Plasstraat

-

Rattenborgstraat

-

Scherpendries

-

Schipbroekstraat

-

St. Annaveld

-

Steenberg

-

Tolkamerstraat

Deelgemeente Kortenaken
-

Borgveldstraat

-

Diestsestraat: van vóór woning Diestsestraat 34 tot aan kruispunt
Dorpsplein/Tiensestraat

-

Dorpsplein

-

Groenstraat

-

Heerstraat

-

Heidestraat: vanaf elektriciteitscabine tot grens Geetbets

-

Hoekstraat

-

Koningsstraat

-

Kleinveld

-

Kluisdelweg

-

Kruispunt Krawatenstraat – Lapstraat – Schipbroekstraat

-

Lapstraat

-

Liefkensrode

-

Merelnest

-

Molenbergstraat

-

Mounstraat

-

Nachtegaalstraat

-

Paenhuisweg

-

Sanestraat

-

Schansstraat: vanaf Oude Schansstraat tot aan het Dorpsplein + Oude Schansstraat

-

Schoolstraat

-

Tiensestraat: vanaf NV BOVIN tot aan kruispunt Dorpsplein/Diestsestraat

-

Zandrodestraat: vanaf Tiensestraat tot voorbij containerpark

-

Zandrodestraat: vanaf woning nr. 12 tot grens met Geetbets.

Deelgemeente Ransberg
DA
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-

Baaistraat: vanaf zonebord 50 tot aan de Dorpsstraat

-

Dorpsstraat: vanaf zonebord 50 tot aan de Baaistraat

-

Groothuisstraat

-

Kapelstraat

-

Koningsstraat

-

Leidriesstraat

-

Oudestraat

-

Plugestraat

-

Rectorijstraat

-

Strostraat

-

Tomstraat

-

Vissestraat

-

Welvaartstraat

-

Winkelstraat

-

Winkelveldstraat

Deelgemeente Stok
-

Braamstraat

-

Bredestraat

-

Helstraat: vanaf zonebord 50 tot rondpunt

-

Putstraat

-

Stokstraat

-

Uilstraat

Deelgemeente Hoeleden
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-

Bosstraat

-

Braamstraat

-

Driesstraat

-

Gelbergenstraat

-

Grootveldstraat

-

Heidebosweg

-

Helstraat

-

Herrebekestraat

-

Hoeledensebaan: vanaf zone 30 tot aan huisnummer 112-116

-

Hoeledensebaan: vanaf zone 30 tot aan huisnummer 13

-

Lindestraat
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-

Nieuwstraat

-

Paddepoelstraat

-

Pottelbergstraat

-

Ruekebosstraat

-

Vaanstraat

-

Zandbergstraat

-

Zandstraat

-

Zuurbemdesteenweg: vanaf zone 30 tot aan de Velpe
DEZE MAATREGEL ZAL TER KENNIS GEBRACHT WORDEN DOOR HET
VERKEERSBORD “zone 50“ EN “einde zone 50“.
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HOOFDSTUK 2: VERPLICHT VERKEER
ARTIKEL 5

Op volgende wegen wordt een verplichte rijrichting ingevoerd:
1. door het verkeersbord D1
• op de aansluiting van de Hoekstraat met Hoekstraat;
2. door het bord D1e
• op de aansluiting van de Grote Vreunte met de Hemelrijkstraat;
3. door het bord D1c en D1d in combinatie met het bord C1
• op het kruispunt van de Heerbaan met de Hollestraat en de Groenstraat;
4. door het verkeersbord D5
• op de rotonde gevormd door de Bauwelstraat en de Baaistraat met de
Tiensestraat en de Donkelstraat;
• op de rotonde gevormd door de Helstraat, de Uilstraat, de Putstraat en de
Stokstraat;
5. door verkeersgeleiders, in de vorm van witte evenwijdige schuine strepen
• op de Lapstraat, bij zijn aansluiting met de Lapstraat ter hoogte van de woning
nr.21;
• Tolkamerstraat op de aansluiting met de Boterbergstraat;
• Hemelrijkstraat aan woning nr. 8 op de aansluiting met de Grote Vreunte;
6. door middengeleiders
• op de Diestsestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Heidestraat;
• op de Oude Tiensestraat, ter hoogte van de bocht met de Scherpendries.

ARTIKEL 6 a

Langs de volgende wegen is een fietspad ingericht:
-

-

DA

Baaistraat: vanaf de Bauwelstraat tot de Dorpsstraat;
Bauwelstraat: vanaf de Heerbaan tot de Baaistraat;
Blijstraat: vanaf de Krawatenstraat tot de Grote Vreunte;
Diestsestraat: vanaf het kruispunt met het Dorpsplein tot het kruispunt met de
Heidestraat, het fietspad richting Kortenaken-centrum is onderbroken vanaf de
woning nr.32 tot aan de Lapstraat;
Doddelbergstraat: vanaf de Windmolenstraat tot aan de grens met Kapellen
Donkelstraat: vanaf de Bauwelstraat tot de Hoeledensebaan;
Dorpsplein vanaf kruispunt Diestsestraat/Tiensestraat tot de Velpe;
Dorpsstraat: vanaf de Baaistraat tot de woning nr.45, uitgezonderd richting Linter
vanaf het begin van de parking aan de kerk tot de woning nr.104, en vanaf recht
tegenover de ingang van woning nr.101 tot aan de woning nr.80 (onderbroken);
Grote Vreunte: vanaf de Blijstraat tot de Klipgaardestraat;
Halensebaan: vanaf de Tiensesteenweg tot de Klipgaardestraat, en van de Oude
Diestsestraat tot de woning nr.102;
Heerbaan: vanaf de Bauwelstraat tot de grens met Glabbeek;
Helstraat: vanaf de Neerlintersesteenweg tot de Uilstraat;
Hemelrijkstraat tot aan woning nr. 42;
Hoeledensebaan: vanaf de Donkelstraat tot de woning nr.88 en vanaf de woning
nr.49 tot de grens met Glabbeek/Bunsbeek;
Hollestraat: vanaf de Groenstraat tot de Hemelrijkstraat;
10

-

Klipgaardestraat: vanaf Grote Vreunte tot de Tiensesteenweg;
Krawatenstraat: vanaf de Velpe tot de Blijstraat;
Neerlintersesteenweg: vanaf nr. 9 tot de grens met Linter;
Oude Diestsestraat: vanaf Waanrode-Dorp tot de Halensebaan;
Rotonde Uilstraat met Putstraat, Stokstraat en de Helstraat;
Schansstraat: vanaf woning nr. 2 tot grens gemeente Geetbets;
Stokstraat: vanaf de grens met Tienen tot het kruispunt met de Uil - en de Putstraat;
Tiensesteenweg: vanaf de grens met Glabbeek tot de grens met Bekkevoort;
Tiensestraat: vanaf het kruispunt met het Dorpsplein tot het kruispunt met de Baai- en
Bauwelstraat;
Zuurbemdesteenweg: vanaf de grens met Glabbeek tot nr. 4.

DEZE MAATREGEL ZAL WORDEN AANGEDUID DOOR HET VERKEERSBORD D7 OF
OVERLANGSE MARKERINGEN.

ARTIKEL 6 b

Op de volgende wegen is een fietssuggestiestrook ingericht:
-

Diestsestraat ter hoogte van woning nr. 32-32a;
Hoeledensebaan: vanaf woning nr. 86 tot woning nr. 51;
Neerlintersesteenweg: vanaf woning nr. 6 tot de Hoeledensebaan;
Oude Tiensestraat: vanaf Scherpendries tot aan de Klipgaardestraat;
Zuurbemdesteenweg: vanaf tuin woning nr. 2 tot de Hoeledensebaan.

DEZE MAATREGEL ZAL WORDEN AANGEDUID DOOR EEN STROOK OP DE RIJWEG
IN EEN ANDERE KLEUR EN/OF ANDER MATERIAAL DAN DE RIJWEG OF
MARKERING.
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HOOFDSTUK 3: VOORRANGSREGIME
ARTIKEL 7

Aan de volgende wegen wordt voorrang toegekend door het verkeersbord B15:
1. De gewestweg Tienen - Diest heeft voorrang op al de er op aansluitende wegen;
2. De Heerbaan heeft voorrang op al de er op aansluitende wegen, met uitzondering
voor de Hollestraat, waaraan zij ondergeschikt is;
3. De Klipgaardestraat, de Grote Vreunte, de Hemelrijkstraat, de Hollestraat, de
Heerbaan ,de Bauwelstraat, de Baaistraat en de Dorpsstraat hebben voorrang op
al de er op aansluitende wegen, met uitzondering voor het kruispunt gevormd met
de Tiensestraat en de Donkelstraat alwaar het verkeer op de rotonde voorrang
heeft.
4. De Blijstraat ,de Krawatenstraat ,het Dorpsplein en de Schansstraat hebben
voorrang op al de er op aansluitende wegen, met uitzondering voor het kruispunt
met de Tiensestraat en de Diestsestraat die voorrang hebben;
5. De Hoeledensebaan, de Donkelstraat ,de Tiensestraat en de Diestsestraat hebben
voorrang op al de er op aansluitende wegen , met uitzondering voor het kruispunt
gevormd met de Baaistraat en de Bauwelstraat , waar het verkeer op de rotonde
voorrang heeft;
6. De Neerlintersesteenweg heeft voorrang op al de er op aansluitende wegen, met
uitzondering van de Hoeledensebaan die voorrang geniet;
7. De Helstraat heeft, voor wat betreft het gedeelte begrepen tussen de
Neerlintersesteenweg en de grens met Tienen, voorrang op al de er op
aansluitende wegen met uitzondering van het kruispunt met de Uilstraat, de
Putstraat en de Stokstraat waar het verkeer op de rotonde voorrang heeft;
8. De Halensebaan, voor wat betreft het gedeelte begrepen tussen de aansluiting
met de Klipgaardestraat en de grens met Bekkevoort/Assent , heeft voorrang op al
de aansluitende wegen met uitzondering van de Klipgaardestraat die voorrang
heeft;
9. De Oude Diestsestraat heeft voorrang op al de aansluitende wegen , uitgezonderd
de Halensebaan die voorrang heeft;
10.De Scherpendriesstraat, de Meyenberg en de Doddelbergstraat hebben voorrang
op al de aansluitende wegen;
11.De Heidestraat heeft voorrang op al de er op aansluitende wegen met
uitzondering van de Diestsestraat en de Schansstraat;
12. de Zandrodestraat, behalve het gedeelte naar Hogen tot aan de Tiensestraat;
13. de Lindestraat met uitzondering van de Neerlintersesteenweg;
14.Vaanstraat gedeelte tussen Hoeledensebaan en kruispunt Driesstraat/Zandstraat;
15.de Gelbergenstraat heeft voorrang op al de erop aansluitende wegen met
uitzondering van Hoeledensebaan en Dorpsstraat;
16.gedeelte Uilstraat tussen Braamstraat en grens met Tienen heeft voorrang op al
de erop aansluitende wegen;
17.Zandstraat vanaf Vaanstraat tot aan de Gelbergenstraat heeft voorrang op al de
erop aansluitende wegen;
18.Miskom dorp tot aan de Meyenberg – heeft voorrang op al de erop aansluitende
wegen behalve de Heerbaan;
19.Lapstraat heeft voorrang ter hoogte van Liefkensrode.
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Op al de plaatsen waar een andere openbare weg aansluit met de hiervoor opgesomde
straten of wegen , zal deze voorzien worden van het verkeersbord B1 , met uitzondering voor
wat betreft:
1. de aansluiting van de Halensebaan en de Klipgaardestraat met de
Tiensesteenweg;
2. de aansluiting van de Halensebaan met de Klipgaardestraat;
3. de aansluiting van de Molenstraat met de Grote Vreunte;
4. de aansluiting van de Zuurbemdsesteenweg, de Neerlintersesteenweg en de
Nieuwstraat met de Hoeledensebaan;
5. de aansluiting van het Dorpsplein met de Tiensestraat en Diestsestraat;
6. de aansluiting van Miskom-Dorp met de Heerbaan;
7. de aansluiting van de Helstraat met de Neerlintersesteenweg komende van Stok
centrum;
8. de aansluiting van de Molenbergstraat met de Mounstraat;
9. de aansluiting van de Lindestraat met de Neerlintersesteenweg;
10.de aansluiting van de Rigelstraat met de Heidestraat;
11.de aansluiting van de Heidestraat met de Heidestraat richting Geetbets, ter hoogte
van de elektriciteitscabine;
12. de aansluiting van de Molenstraat met de Oude Diestsestraat;
13. de aansluiting van de Hemelrijkstraat (gedeelte tussen de Blijstraat en Grote
Vreunte) en de Grote Vreunte;
14.de aansluiting van de Paddepoelstraat met de Ruekesbosstraat.
Op deze aansluitingen zal een stopstreep, gevormd door een witte doorlopende streep
haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, de plaats aanduiden waar de bestuurders
moeten stoppen ingevolge een verkeersbord B5, voorafgegaan door het verkeersbord B7.
DE VERKEERSBORDEN B1 - B3 - B5 en B7 ZULLEN AANGEBRACHT WORDEN
OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 8 VAN HET KB VAN 11.10.76.
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HOOFDSTUK 4: ORDENING VAN HET VERKEER
ARTIKEL 8

1. Op de navolgende plaatsen wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door witte
onderbroken strepen
DA

Baaistraat vanaf de woning nr.80 tot 50m voorbij de woning nr.82
Baaistraat vanaf huisnummer 12 tot aan Dorpsstraat 136
Blijstraat vanaf 30m voorbij de woning nr.103 tot de aansluiting van de
Schipbroekstraat
Braamstraat vanaf 20m voor de woning nr.18 tot aan de Paddepoelstraat
Braamstraat vanaf 20m voor de woning nr.29 tot 20m voorbij deze woning
Braamstraat vanaf de woning nr.9 tot nr.15
Diestsestraat vanaf 50m aan weerszijden voor de aansluiting met de Heidestraat
Diestsestraat vanaf 50m voor de aansluiting met het Dorpsplein
Diestsestraat vanaf de woning nr.35 tot 80m voorbij de woning nr.49
Diestsestraat vanaf de woning nr.89 tot woning nr.81
Doddelbergstraat vanaf de woning nr. 14 tot en met 32
Doddelbergstraat vanaf de woning nr.1 tot en met 3a
Dorp over de ganse lengte van het oude kerkhof
Dorp vanaf 10m voor de woning nr.4 tot de aansluiting van de Overstraat
Dorpsstraat vanaf 125 tot aan nr. 135
Dorpsstraat vanaf de woning nr.38 tot nr.45
Dorpsstraat vanaf de woning nr.39 tot aan de aansluiting van de Bredestraat
Driesstraat vanaf de woning nr.2 tot de Vaanstraat
Gelbergenstraat vanaf nr. 15 tot voorbij nr. 17
Gelbergenstraat vanaf nr. 24 tot voorbij nr. 31a
Gelbergenstraat vanaf nr. 35 tot voorbij nr. 43
Gelbergenstraat vanaf nr. 52 tot voorbij de bocht
Gelbergenstraat vanaf nr. 67 tot voorbij de bocht
Gelbergenstraat vanaf nr. 70 tot voorbij de bocht
Gelbergenstraat vanaf nr. 77 tot voorbij de bocht
Gelbergenstraat vanaf nr. 89 tot aan de Dorpsstraat
Grote Vreunte vanaf de woning nr. 47 tot aan de Klipgaardestraat
Grote Vreunte vanaf de woning nr.17 tot nr.25
Halensebaan vanaf de woning nr.33 tot nr.53
Halensebaan vanaf woning nr. 22 tot aan het kruispunt met de Oude Diestsestraat
Halensebaan, de laatste 50m voor de grens met Bekkevoort/Assent
Heerbaan vanaf de Beekstraat tot aan woning nr. 33
Heerbaan vanaf de Voorbosweg tot de woning nr.91
Heerbaan vanaf Terbeck tot aan de woning nr. 52
Heidestraat ter hoogte van de electriciteitscabine
Hemelrijkstraat vanaf de woning nr.28 tot nr.46
Kersbeek-Dorp vanaf de woning nr.51 tot de aansluiting van de Doddelbergstraat
Klipgaardestraat (bocht aan hoofingang kasteel) ter hoogte van woning nr. 13
Krawatenstraat vanaf de woning nr.146 tot 161
Krawatenstraat vanaf de woning nr.154 tot de aansluiting van de Schipbroekstraat
Krawatenstraat vanaf de woning nr.78 tot 120
kruispunt Dorpsplein tot aan de Molenbergstraat
Lindestraat vanaf de woning nr.62 tot nr.58
Lindestraat vanaf de woning nr.72 tot nr.65
Lindestraat vanaf de woning nr.79 tot nr.74
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-

Lindestraat vanaf de woning nr.87 tot nr.81
Lindestraat vanaf de woning nr.9 tot voorbij nr.10
Lindestraat vanaf de woning nr.93 tot nr.89
Meyenberg vanaf de Leedse Vroente tot 50m voorbij de aansluiting met de
Wittebosstraat
Miskom-Dorp vanaf de Leedse Vroente tot aan de woning nr.42
Miskom-Dorp vanaf de woning nr.25 tot aan de woning nr.21
Miskom-Dorp vanaf woning nr.26e tot aan de woning nr.26f
Neerlintersesteenweg: ter hoogte van kruispunt met Lindestraat vanaf woning nr. 72
tot nr. 76
Oude Diestsestraat over gans de lengte van het oude kerkhof
Oude Tiensestraat vanaf de woning nr.42 tot de aansluiting met de Scherpendries
Overstraat juist voorbij huisnummer 8 tot voorbij nr. 15
Schansstraat vanaf de woning nr.60 tot nr.77
Scherpendries vanaf de woning nr.25 tot woning nr.31
Scherpendries vanaf de woning nr.3 tot de aansluiting met de Oude Tiensestraat
Stokstraat vanaf 10m voor de woning nr.2 tot 50m voorbij deze woning
Tiensestraat vanaf 50m voor de aansluiting met het Dorpsplein
Tiensestraat vanaf de woning nr.25 tot nr.24
Tiensestraat vanaf de woning nr.43 tot 50m voorbij de aansluiting van de Heerstraat
Tiensestraat vanaf de woning nr.49 tot nr.6
Uilstraat vanaf de woning nr.1 tot nr.17
Vaanstraat : in de bocht na woning nr.39
Vaanstraat vanaf de Driesstraat tot de woning nr.80
Vaanstraat vanaf de woning nr.31 tot nr.35
Vaanstraat vanaf de woning nr.56 tot nr.46
Vaanstraat vanaf de woning nr.63 tot nr.57
Vaanstraat vanaf de woning nr.73 tot nr.65

1bis. Op de volgende plaatsen komt er een doorlopende witte lijn:
a. Vanaf kruispunt Dorpsplein richting centrum tot aan de Hoekstraat
b. Overstraat vanaf Dorp tot aan nr. 4
c. Miskom-Dorp vanaf nr. 38 tot aan nr. 42
d. De rijbaan van de gewestweg Tienen - Diest (N29) , wordt op volgende plaatsen
verdeeld in twee rijstroken:
• vanaf de grens met de gemeente Bekkevoort over een afstand van 90m in
de richting van Tienen
• vanaf de woning nr.22 tot aan de woning nr.38
• vanaf 100m voorbij de woning nr.40 over een afstand van 300m in de
richting van Diest
• vanaf de Langstreepstraat tot aan de grens met Bekkevoort
e. rond punt: vanaf middengeleider tot aansluiting met de Tiensestraat (op de nieuwe
asfalt)

DA

15

2. Op de volgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor voetgangers afgebakend:
1. KORTENAKEN
• Dorpsplein, aan de kerk ter hoogte van de woning nr. 10A
• Dorpsplein, kruispunt met de Schoolstraat (2 x)
• op het kruispunt van het Dorpsplein met Tiensestraat en Diestsestraat (4 x)
• Oude Schansstraat ter hoogte van kruispunt met de Mounstraat
• Schansstraat ter hoogte van de Mounstraat
• Schoolstraat aan ingang kleuterschool
• Schoolstraat aan woning nr. 2
• Schoolstraat, kruispunt met de Tiensestraat
• Tiensestraat aan woning nr. 24
2. WAANRODE
• Blijstraat, kruispunt met de Molenstraat
• Grote Vreunte aan woning nr. 36
• Grote Vreunte aan woning nr. 64 (uitgang Bergendal)
• Grote Vreunte tussen woning nrs. 65 en 67
• Halensebaan: net voor en achter het kruispunt met de Klipgaardestraat
• Klipgaardestraat aan woning nr.1
• Klipgaardestraat: net voor en achter het kruispunt met de Halensebaan
• Oude Diestsestraat, aan de woning nr.7
• Oude Diestsestraat, kruispunt met Waanrode-Dorp
• Overstraat naast woning nr. 21
• Overstraat, kruispunt met Waanrode-Dorp
• Plasstraat Hemelrijkstraat
• Waanrode-Dorp, aan de kerk
3. HOELEDEN
• Aan kruispunt Neerlintersesteenweg/Grootveldstraat
• Aan kruispunt Neerlintersesteenweg/Lindestraat: 2 x
• Hoeledensebaan aan woning nr. 55, 75, 81 en uitrit school
• Neerlintersesteenweg aan woning nr. 2
• Zuurbemdesteenweg aan woning nr. 2
4. KERSBEEK-MISKOM
• Heerbaan 14
• Heerbaan ter hoogte van woning nr. 24 a (voor kruispunt met KersbeekDorp)
• Kersbeek-Dorp aan de kerk
• Kersbeek-dorp aan de kleuterschool
• Kersbeek-Dorp aan zaal Servaas
• Miskom-Dorp aan de kerk
• Miskom-Dorp aan woning nr. 38 (aan bushalte)
5. RANSBERG
• Rectorijstraat aan de trap van de kerk
6. STOK
• Helstraat 71
• Stokstraat aan de kerk
DA
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DEZE MAATREGEL ZAL TER KENNIS GEBRACHT WORDEN DOOR WITTE BANDEN
EVENWIJDIG MET DE AS VAN DE RIJBAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 76/3 VAN
HET K.B. VAN 01.02.1975 EN/OF HET VERKEERSBORD F49.
3. Op de volgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor fietsers afgebakend :
• Krawatenstraat aan woning nr. 167
• Kruispunt Tiensestraat en Heerstraat (2 x)
• Zandrodestraat, vóór het kruispunt met de Tiensestraat
DEZE MAATREGEL ZAL TER KENNIS GEBRACHT WORDEN DOOR TWEE
ONDERBROKEN STREPEN GEVORMD DOOR WITTE VIERKANTEN OF EN HET
VERKEERSBORD F50.

HOOFDSTUK 5: STILSTAAN EN PARKEREN (verkeersborden)
ARTIKEL 8

1.Op volgende parkeerplaatsen zijn enkel personenwagens toegelaten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begraafplaats Molenbergstraat
Begraafplaats Molenstraat
Begraafplaats Zandbergstraat
Dorpsplein-Centrum,Kortenaken
Dorpsplein-Diestsestraat Kortenaken
Dorpsstraat aan kerk, Ransberg
Kerkplein Hoeleden
Kersbeek-Dorp
Miskom-Dorp (OCMW)
Parking achter kinderkribbe te Kersbeek
Waanrode-Dorp
DEZE MAATREGEL ZAL TER KENNIS GEBRACHT WORDEN DOOR DE
VERKEERSBORDEN E9b.

HOOFDSTUK 6: STILSTAAN EN PARKEREN (wegmarkeringen)
ARTIKEL 9

Op navolgende plaatsen zullen parkeerplaatsen afgebakend worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
DA

Bibliotheek
Dorpsplein Kortenaken
Dorpsstraat Ransberg (kerk)
Hoekstraat
Kerkplein Hoeleden
Kleuterschool te Kersbeek
Miskom-Dorp (OCMW)
Molenstraat (begraafplaats)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parking achter kinderkribbe te Kersbeek
Parking Bergendal / sporthal de Vruen
Parking bibliotheek
Parking Den Berg
Parking Den Hoek
Parking judolokaal, Uilstraat te Stok
Parking kerk Kersbeek, Kersbeek-Dorp
Parking kleuterschool “De Vlindertuin”, Kersbeek-Dorp 17
Schoolstraat
Waanrode-Dorp
Zandbergstraat (nieuwe begraafplaats)

ARTIKEL 10

Op volgende plaatsen zal een parkeerverbod afgebakend worden door gele onderbroken
strepen op de trottoirband:
•
•
•
•

Dorpsstraat, over de ganse lengte van de parking voor de woning nr.89;
Kersbeek-Dorp ter hoogte van de schoolingang / zebrapad;
Schoolstraat vanaf 2e poort aan woning nr. 8 tot aan inrit school;
Schoolstraat vanaf scheiding nr.6 tot voorbij de poort van woning nr. 8.

ARTIKEL 10 bis

Op volgende plaatsen zal een parkeerverbod afgebakend worden door middel van borden
E1:
• Mounstraat ter hoogte van woning nr. 11.
ARTIKEL 11

Op de gewestweg Tienen - Diest N29 wordt tussen het kruispunt met de Klipgaardestraat en
het kruispunt met de Halensebaan, op de rijbaan en evenwijdig met het fietspad een
parkeerzone van minstens 2 meter afgebakend.
AUTOBUSHALTE : DEZE MAATREGEL ZAL TER KENNIS GEBRACHT WORDEN DOOR
EEN WITTE , BREDE DOORLOPENDE STREEP DIE DE DENKBEELDIGE RAND VAN
RIJBAND AANDUIDT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 75/2 VAN HET KB
AAN DE BUSHALTE ZAL DE ZONE WAAR HET PARKEREN VERBODEN IS
OVEREENKOSMTIG ARTIKEL 25 1-2 VAN HET KB .. , AANGEDUID WORDEN DOOR
WITE MARKERINGEN ,HET OPSCHIFT “BUS “ EN DOOR BORDEN.

HOOFDSTUK 7: BEBOUWDE KOM - GEMEENTEWEGEN
Er worden geen bebouwde kom afgebakend.
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HOOFDSTUK 8: WEGVERSMALLINGEN EN POORTEN
ARTIKEL 12 WEGVERSMALLING

Op de volgende plaatsen is er een wegversmalling:
- Blijstraat: aan woning nr. 101
- Blijstraat: aan woning nr. 60
- Donkelstraat: tussen woningen nr. 1a en 2
- Grote Vreunte: aan woning nr. 22
- Grote Vreunte: aan woning nr. 47
- Halensebaan: voor kruispunt met de Klipgaardestraat (2x)
- Hoeledensebaan: aan woning nr. 49: (overgang van zone 50 naar zone 30)
- Hoeledensebaan: aan woning nr. 90: (overgang van zone 50 naar zone 30)
- Klipgaardestraat: aan woning nr. 43
- Klipgaardestraat: tussen woning nr. 17 en de Boterbergstraat
- Krawatenstraat: aan woning nr. 19
- Krawatenstraat: aan woning nr. 34a
- Miskom-Dorp: aan woning nr. 15a
- Miskom-Dorp: aan kerkhof
- Miskom-Dorp: aan woning nr. 14
- Neerlintersesteenweg: aan woning nr. 9: (overgang van zone 50 naar zone 30)
- Zuurbemdesteenweg: aan woning nr. 4 (overgang van zone 50 naar zone 30)
DE VOORRANGSREGELING WORDT AANGEDUID MET BORDEN B 19 EN B 21.
ARTIKEL 13 POORTEN

Op de volgende plaatsen is er een poort:
- Blijstraat: aan woning nr. 11-13
- Donkelstraat aan woning nr. 8 (Strostraat)
- Dorpsplein: ter hoogte van de Velpe
- Heerbaan ter hoogte van nr. 57, tussen nrs. 52-54 en tussen nrs. 62-64 (nav
collectorwerken Velpe Kersbeek)
- Hoeledensebaan aan woning nr. 184
- Hoeledensebaan: naast woning nr. 13 (overgang van zone 70 naar zone 50)
- Hoeledensebaan: tussen woningen 112 en 116 (overgang van zone 70 naar zone
50)
- Hoeledensebaan: vóór kruispunt met de Gelbergenstraat
- Klipgaardestraat: iets voorbij woning nr. 11
- Neerlintersesteenweg: naast woning nr. 35 (overgang van zone 70 naar zone 50)
- Neerlintersesteenweg: tussen 53 en 72
- Neerlintersesteenweg: voorbij 130
- Zuurbemdesteenweg: ter hoogte van de Velpe (overgang van zone 70 naar zone 50)
DE VOORRANGSREGELING WORDT AANGEDUID MET BORDEN B 19 EN B 21.
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HOOFDSTUK 9: VERHOOGDE INRICHTINGEN
ARTIKEL 14 VERKEERSPLATEAU

Navolgende wegen en plaatsen zijn uitgerust met een “verkeersplateau“
•
•
•
•

Bredestraat, 100m voorbij de woning nr.32 gezien richting Neerlintersesteenweg;
Bredestraat, net voorbij de woning nr.54 gezien richting Putstraat;
Heerbaan, op het kruispunt met Kersbeek-Dorp;
Hemelrijkstraat, op het kruispunt met de Rattenborgstraat, Borgelke en de
Plasstraat;
• Klipgaardestraat, op het kruispunt met de Halensebaan;
• Krawatenstraat, op het kruispunt met de Lapstraat;
• Stokstraat, vanaf de woning nr. 3 tot de woning nr.10.
De verhoogde inrichtingen worden zodanig aangelegd dat ze zich duidelijk van de
wegbedekking van de rijbaan onderscheiden en , over gans hun breedte en op hun
hellingen voorzien zijn van afwisselend korte en lange strepen van witte kleur op
donkere achtergrond , evenwijdig met de aslijn van de rijbaan en eindigend op een
witte dwarsstreep.
De aanwezigheid van de verhoogde inrichtingen wordt gesignaleerd door middel van
het verkeersbord F87 (uitgezonderd op de kruispunten), voorafgegaan door het
verkeersbord A14 waaraan een onderbord is toegevoegd dat de afstand tot de
verhoogde richting weergeeft .
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HOOFDSTUK 10: ZONE 30 IN DE SCHOOLOMGEVING
“ Zone van een of meerdere openbare wegen of gedeelten ervan , waarin de toegang tot een
school is gelegen en waarvan het begin en het einde afgebakend zijn op een bestendige
aard ofwel op punctueel wijze door middel van signalisatie met veranderlijke informatie.”
ARTIKEL 15
1. In de hierna beschreven straten wordt een “ zone 30” ingesteld gelijklopend met de
aanvang- en einduren van de aanwezige school:
•
•
•
•

Dorpsstraat vanaf woning nr. 116 tot aan 123a;
Kersbeek-Dorp tussen de woning nr. 8 en de woning nr.21;
Oude Diestsestraat tussen de woning nr. 11D en inrit aan achterzijde van
woning Overstraat nr. 8;
Schoolstraat.

Het begin van de zones wordt aangeduid met vaste of dynamische borden F4a
aangevuld met een bord A23.
Het einde der zones wordt aangeduid met vaste borden F4b.
2. In de hierna beschreven straten wordt een bestendige “ zone 30 “ ingesteld:
•
•
•
•

Hoeledensebaan vanaf woning nr. 49 tot woning nr. 90;
Neerlintersesteenweg vanaf woning nr. 9 tot aan Hoeledensebaan;
Rectorijstraat vanaf de kerk tot aan woning nr. 6;
Zuurbemdesteenweg vanaf woning nr. 4 tot aan Hoeledensebaan.

Het begin van de zones wordt aangeduid met vaste en dynamische borden F4a
aangevuld met een bord A23.
Het einde der zones wordt aangeduid met vaste borden F4b.
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